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كلمة النا�رص - الطبعة الثانية
بقلم/ خالد أبا زيد األذرعي

قـــال املوؤرخ بهـــاء الدين حممد بن يو�سف اجَلَنـــدي )املتوفى �سنة 732هــــ( يف كتابه »ال�سلوك يف 
طبقـــات العلمـــاء وامللوك«)1( يف ترجمة الإمـــام يحيى بن اأبي اخلري العمـــراين اليماين موؤلف كتاب 
»البيان«)2( )املتوفى �سنة 558هـ(: )وملا قدم به -اأي بالبيان- بغداد ُجعل يف اأطباق الذهب وطيف 

به مزفوفًا يف بغداد وحاراتها.
ثـــم ملـــا قدم به بخط علوان قـــال جماعة من اأهل العراق ما كنا نظن يف اليمـــن عاملا حتى قدم علينا 
»البيـــان« بخط علوان، ر�سيه الفقهاء املحققون وانتفع به الطبقة املدر�سون، ونقل عنه امل�سنفون 
حتـــى كان كا�سمه لل�رشع تبيانا وللفقه بيانا اأجـــاب به عن املع�سالت واأو�سح به امل�سكالت وق�سم 
بـــه الأو�ساف والحرتازات(، ونقل عنه املوؤرخ اخلزرجي اليماين )املتوفى �سنة 812هـ( يف كتابه 

»العقد الفاخر احل�سن«)3(.
ونحـــن اليـــوم نزف اإىل جمهورنا الكرمي قراء العربية يف اليمـــن وبالد العرب والعامل جميعا، من 
ميـــن الإميـــان واحلكمـــة والفقه كتاب »املقدمـــة يف فقه الع�ـــرش« مل ي�سبق يف مو�سوعـــه و�سموليته 
وعنايته بنوازل وم�ستجدات الع�رش، فهو لزم للقا�سي واملحامي ورجل الدولة والطبيب والتاجر 

والع�سكري والرتبوي والإعالمي ومدير البنك واملراأة واملزارع، واملعنيني بهذا الكتاب كرث.
عهدنـــا بالفقه كما در�سناه �سلمًا يبداأ بالطهـــارة، ثم ال�سالة والزكاة ثم ال�سوم واحلج، واأبواب 

يف الفقه اأخرى.
وف�ّسل الأئمة رحمهم اهلل تعاىل املتقدمون منهم واملتاأخرون فيه، ومل يرتكوا م�ساألة اإل اأ�سبعوها 
حتـــى افرت�ســـوا م�سائل ح�سبوها تقـــع يوما ما، اأولئك فقهـــاء املذاهب الأربعـــة خا�سة، واملذاهب 

الفقهية الأخرى عامة.
لقد بذلوا جهدهم وقدموا طاقتهم وما قدروا عليه.

غفر اهلل لهم وكتب اأجرهم، حتى قال قائلهم: )كفيتوا ووفيتوا(.
1- الكتاب طبع مبجلدين بتحقيق القاضي حممد بن علي األكوع، نشرته مكتبة اإلرشاد بصنعاء سنة 1995م.

2- كتاب البيان يف فقه املذهب الش��افعي، طبع يف »14« جملد بعناية قاس��م حممد النوري، الناشر دار املنهاج/ 
جدة، سنة 1424ه�.

3- طبع يف اجليل اجلديد ناشرون - صنعاء، يف »5« جملدات عام 2009م، بتحقيق جمموعة من الباحثني.
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ويـــدور الكـــون دورته ويبـــداأ ع�رش الآلة وتتغري طـــرق الإنتاج وندخل طـــور املجتمع ال�سناعي، 
ويتو�سع جمتمع املدينة وتبنى عالقات غري التي عهدتها املجتمعات الزراعية والرعوية.

لقد منح اهلل �سبحانه وتعاىل الإن�سان القدرة على التعلم وطلب املزيد من املعرفة حتى غدا بحوا�سه 
مييز ما يعينه على تكوين قدرات عقلية متكنه من العلم.

ولكـــن بالنخـــراط بالواقـــع ومعاي�سة النا�ـــس تعاماًل معهم يف �ســـور احلياة املختلفـــة وم�ساهمة 
واقعية يف اأن�سطتهم املتنوعة.

اإن اجلهـــل بالواقـــع والغفلة عنه يـــوؤدي اإىل اأن ي�سود اجلمود والتحجـــر والنغالق وتغييب �سعة 
الإ�سالم ورحمته ول ت�ستوعب مقا�سده.

ثم الوقوف على ما يهم امل�سلمني وهو نتيجة لدرا�سة م�ستفي�سة لهذا الواقع.
يقـــول الإمام الغزايل رحمه اهلل )ت 505هـ( يف حديثه عن ح�رش امل�سالح ال�رشورية: »ومق�سود 
ال�ـــرشع مـــن اخللق خم�ســـة: اأن يحفظ عليهم دينهـــم واأنف�سهم وعقلهـــم ون�سلهم ومالهـــم، فكل ما 
يت�سمـــن حفظ هذه الأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة والدفاع عنهـــا م�سلحة، وهذه الأ�سول حفظها 

واقع واأولوية يف رتبة ال�رشورات فهو اأقوى املراتب يف امل�سالح«)1(.
والأمور احلاجية هي الأمور التي يحتاجها النا�س لتاأمني �سوؤون احلياة بُي�رش و�سهولة، وتدفع 
عنهـــم امل�سقة وتخفـــف عنهم التكاليـــف وت�ساعدهم على حتمـــل اأعباء احليـــاة، واإذا فقدت �سيلحق 

النا�س احلرج وال�سيق وامل�سقة.
وتاأتي الأحكام لتحقق للنا�س م�ساحلهم وترفع عنهم الع�رش وتي�رش لهم �سبل التعامل وت�ساعدهم 

على �سيانة م�ساحلهم.
ا بثقافة  ويوؤكـــد ال�سيخ الدكتور يو�سف القر�ســـاوي يف غري مو�سع اأن على املجتهد اأن يكون ملمًّ
ع�ـــرشه حتـــى ل يعي�س منعـــزًل عن واقعه بعيدًا عن هموم ما يعانيه اأبنـــاء اأمته، وحتى تتكون لديه 

مفاهيم جديدة يواجه بها م�ستجدات الع�رش ومتغريات احلياة.
يقول الدكتور عبدال�سالم يا�سني رحمه اهلل )ت 1433هـ(: اإن من ل يعرف واقع امل�سلمني ومنابع 
ل �رشع  الفتنة يف تاريخهم وحا�رشهم وطبيعة ال�رشاع بني الإ�سالم وخ�سومه ل ي�ستطيع اأن ينزِّ

اهلل على واقع ي�ستع�سي)2(.

1- انظر املستصفى يف علم األصول 174/1.
2- انظر كتابه »تنوير املؤمنات« ص�)64(.
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وقـــد ت�ستـــد وطاأة البالء في�سود م�سطلح: ل يجوز، يحـــرم ...، تعبريًا عن الرف�س فتت�سع دائرة 
احلرام، فال يجد الفقهاء خمرجًا لكثري من م�ستجدات الع�رش وهذه كارثة.

يقـــول الإمام الكيا الهرا�سي ال�سافعي -رحمـــه اهلل )ت 504هـ(: ولي�س اأكل امليتة عند ال�رشورة 
رخ�سة، بل هو عزمية واجبة، ولو امتنع امل�سلم عن اأكل امليتة يف تلك احلالة كان عا�سيًا)1(.

وهذه مراعاة للنف�س الب�رشية واأحوالها والتي�سري عليها ورفع احلرج عنها)2(.
جاء يف م�سنف)3( الإمام عبدالرزاق ال�سنعاين )املتوفى 211هـ(: »اأن عمر بن اخلطاب اأر�سل اإىل 
امراأة مغيبة -اأي غاب عنها زوجها- كان ُيدخل عليها فاأنكر ذلك، فاأر�سل اإليها، فقيل لها: اأجيبي 
عمـــر؟ فقالـــت: يا ويلها ما لها ولعمر، قال: فبينا هي يف الطريق فزعت ف�رشبها الطلق فدخلت دارًا 
فاألقت ولدها ف�ساح ال�سبي �سيحتني ثم مات، فا�ست�سار عمر اأ�سحاب النبي å... فقال لعلي: 
ما تقول يا اأبا احل�سن؟ فقال: ...اأرى اأن ديته عليك، فاإنك اأنت اأفزعتها واألقت ولدها يف �سببك، قال: 

فاأمر عليًّا اأن يق�سم عقله على قري�س«)4(.
من اأين لنا اليوم عمر ومن اأين لنا اليوم علي؟

كـــم قتلت ن�ساٌء بطائـــرات و�سواريخ وراجمات وبراميل وكم فزعن وكـــم اأ�سقطن ول رقيب ول 
ح�سيب، ول عمر ول علّي.

ثم عودة اأخرى اإىل الواقع.
ونعني بالواقع ما جتري عليه حياة النا�س يف جمالتها املختلفة من اأمناط خمتلفة يف املعي�سة وما 

ي�ستجد فيها من اأحداث ونوازل.
فتنزيـــل الن�سو�ـــس اإمنا هـــو ثمرة فهم الواقع وتفاعـــل الن�س مع الواقـــع، والواقع هو الأفعال 

الإن�سانية التي يراد تنزيل الأحكام عليها وتوجيهها بح�سبها.
وفقه الواقع بني على درا�سة الواقع املعا�س درا�سة دقيقة م�ستوعبة لكل جوانب احلياة، معتمدة 

1- نسب خطًأ هذا النص املدون يف الطبعة األوىل لإلمام اجلصاص )املتوفى 370ه�(.
2- انظر: كتاب أحكام القرآن 34/1.

3- طب��ع يف املكتب اإلس��امي، بريوت يف »12« جملدًا، بتحقيق حبيب الرمح��ن األعظمي، واإلمام احملدث 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني املتوفى بصنعاء، وقربه يف قرية محراء العلب يف اجلنوب الشرقي من صنعاء مبسافة 

»5« كم تقريبًا، وقد زرت مسجده وقربه فيه.
4- انظر: املصنف 458/9.
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على اأ�سح املعلومات واأدق البيانات والإح�ساءات، والوقوف على ما يهم امل�سلمني.
وكتابنا هذا ع�سارة جهود م�سنية تعالج م�ستجدات الع�رش ونوازله.

اإنـــه يوؤ�س�ـــس لدولة ع�رشية مدنية م�سلمة، واإن �سئت فهو ي�سع د�ستور دولة اخلالفة القادمة اإن 
�ساء اهلل.

م�سائـــل كربى ير�ســـم ال�سيخ املوؤلف قواعدها ويوؤ�سل نظريات تطبيقية، ويلج ق�سايا كربى كان 
الفقهاء حتى الأم�س القريب اأمامها وجلني مرتددين.

الكتاب تناول فيه ال�سيخ املوؤلف الق�سايا ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية والقت�سادية والطبّية 
والعالقات الدولية والعلمية املعا�رشة.

* ل ح�سانة مللك اأو رئي�س اأو اأمري اأو قا�ٍس اأو وزير، الكل اأمام التكليف وامل�سوؤولية مت�ساوون 
مع �سائر اأبناء الأمة.

* ف�سل ال�سلطات اإن كان يحقق امل�سالح الأكرث لالأمة فهو مقدم.
* ويجـــوز للمـــراأة والرجل النتخاب وتت�ســـاوى اأ�سواتهم لأنها لي�ســـت �سهادة حم�سة، بل هي 

اختيار ووكالة.
* ال�ستبداد حمرم وقد اأجمع العلماء على خلع من ل ي�ساور، وهي من ال�سيا�سات التي اأوردها 
اهلل �سبحانه مورد املقت والذم نثے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )غافر(.

* ال�سيا�سات اخلاطئة للدولة، ومنها العطايا املالية ل�رشاء الذمم.
* منع خ�سخ�سة املوؤ�س�سة الع�سكرية حلماية احلاكم ل حلماية ال�سعب.

* واإذا دفع البنك متوياًل للعميل يف عملية جتارية فيكون البنك مموًل والعميل قائمًا بالعمل وهذه 
عني امل�ساربة فتجوز.

* منع ا�ستهداف ال�سفارات وال�رشكات الأجنبية يف بالد امل�سلمني؛ لأنها موجودة باإذن واأمان.
* يف قوانـــني املـــرور، واإ�ســـارات املرور ملزمة للنا�ـــس، وهي طاعة تتعلق مب�سالـــح الأمة العامة، 
ودفـــع مفا�ســـد خا�سة وعامـــة، اإل يف حالة ال�رشورة واحلاجة كاإ�سعاف م�ســـاب مع غلبة ال�سالمة 

عند التجاوز.
* ول ي�سلى على قاطع �سالة، ول على الغال من الغنيمة، ومثله قيا�سًا خمتل�س املال العام.

* واحلرية ال�سحفية م�رشوعة ب�سوابطها وهي جزء من احلريات العامة.
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* ويف الفـــن: التمثيـــل يف الأفـــالم وامل�سارح وامل�سل�ســـالت الأ�سل فيه الإباحـــة؛ لأنها من امل�سائل 
امل�سكوت عنها، وما �سكت عنه فقد ن�س اهلل عّز وجل على اأنها من العفو، ما مل ي�ستمل على حمظور 

َوَعّدَدها.
* ويف الت�ســـالت: ..وتتكلـــم املـــراأة مـــع اأجنبي بـــال خ�سوع ول �سحـــك ول تطيـــل املكاملات اإل 

ل�رشورة اأو حلاجة ما�سة.
* وم�سائـــل البور�سة، و�ســـوق الأ�سهم، وال�سندات، والتوكيـــالت والتحويالت، كل ذلك له قول 

ف�سل فيه، م�سفوعًا بالدليل.
* حق املراأة يف التعليم اإىل اأعلى امل�ستويات للن�سو�س املتواترة يف ف�سل العلم واأهله، وذم اجلهل 

عامة، فيدخل فيه الذكر والأنثى للعموم.
مّن اهلل �سبحانه وتعاىل اإذ انتهت الطبعة الأوىل يف زمن قيا�سي وانت�رشت يف عموم بالد امل�سلمني، 
واعتمـــده الحتـــاد العاملـــي لعلمـــاء امل�سلمـــني مرجعـــًا معتـــربًا يف موؤمتره الـــذي عقـــد يف ا�سطنبول 

موؤخرا.
وهلل الأمـــر من قبل ومـــن بعد، ويف �ساعة �سفاء ذهن وامتداد اأفق اآمل واأمتنى وكلي اأمل اأن يغدو 

هذا الكتاب يومًا وهو ي�سكل اجلزء الثاين من كتاب فقه ال�سنة للراحل ال�سيد �سابق -رحمه اهلل.
وبعد اأن غدا الكتاب جاهزًا للطبع ل ي�سعني اإل اأن اأ�سكر املوؤلف ال�سيخ الدكتور ف�سل بن عبداهلل 

مراد على جهوده يف خدمة العلم، واهلل اأرجو اأن يثيبه ويكتب اأجره.
كمـــا اأثمن ما يقوم به مدير عام جمموعة اجليـــل اجلديد حممد عبداهلل الآن�سي من عناية واهتمام 

ودعم للكتاب يف وقت عّز فيه من ي�سع ماله يف كتاب.
واحلمد هلل رب العاملني..

الريا�س يف 21 رم�سان 1436هـ
V V V V V



11املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 11املقدمة فـي فقه الع�رص10 املقدمة فـي فقه الع�رص 10

عن املوؤلف.. كلمات من نور.. لإمام الع�ضر �ضيخنا د. يو�ضف القر�ضاوي
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»هذا الكتاب مو�ضوعة ودائرة معارف«..

من تقدمي ف�ضيلة اإمام اليمن القا�ضي العالمة 

املجتهد/ حممد بن اإ�ضماعيل العمراين
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»تقدمي العالمة الربوفي�ضور ال�ضيخ عبداملجيد الزنداين«..
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ر�ضالة جممع الفقه الإ�ضالمي )الهند(
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كلمة الدكتور عائ�ض بن عبدالله القرين..
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كلمة الدكتور عائ�ض بن عبدالله القرين..

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه ومن واله، وبعد:

فقد طالعُت كتاب )املقدمة يف فقه الع�رش( لف�سيلة ال�سيخ العالمة الدكتور ف�سل بن عبداهلل مراد 
ووقفُت مع الكتاب وقفات تاأمل وتدبر ووجدُت املوؤلف �ساحب همة جيا�سة ونف�س وّثابة وذاكرة 
متقدة فذكرين بلمعان الربق اليماين، يف جترد الأمري ال�سنعاين، وفهم املجتهد ال�سوكاين، و�سرب 

املفتي العمراين، كيف وهو من اأوطانهم، وقد درج يف وديانهم.

عرجوا اليمانيون  الركب  اأيها  علينـــا فقـــد اأم�ســـى هوانـــا ميانيـــااأل 
بعدنا )نعمان(  �سال  هل  وحـــب اإلينـــا بطـــن نعمـــان واديـــااأ�سائلكم 

وقـــد ا�ستعر�ســـت كتابه املقدمة يف ليال معدودات فذكـــرين مبقدمة ابن خلدون يف م�ساألة الإبداع 
والإمتاع، والتجديد والخرتاع، فقد �سمد اإىل فقه النوازل وامل�ستجدات وحوادث الع�رش، فاأ�سل 
لهـــا اأحكامًا �رشعية، وفتاوى مرعية، وع�سمهـــا بالن�سو�س، ع�سمة اخلوامت بالف�سو�س، حتدث 
عن مرافق الدولة الإ�سالمية، فقنن لها اأحكامًا نبوية، فتناول �ساأن الدولة من اأدناها اإىل اأق�ساها، 
فلـــم يغـــادر �سغرية ول كبرية اإل اأح�ساهـــا، واأ�سلوب وا�سح م�رشق ينم عـــن ذاكرة عامل حمقق، 
وفقيـــه مدقق مـــع البعد عن اخلالفيـــات، والإغراق يف املنقـــولت، وملا اأن�ست بخمائـــل هذا الكتاب 
وجـــدُت �سماحة ال�رشيعـــة وي�رش الدين ومواكبـــة الع�رش والإملام ب�سوؤون احليـــاة ف�سار الكتاب 
جوابًا عمليًا ملن �ساأل عن مواكبة ال�رشيعة للنوازل وامل�ستجدات، و�سالحيتها للحوادث وامللمات، 
ولغة الكتاب غ�سة طرية، كاأنه رو�سة ندية، كاأنه جنة عذبة الثمار، ندية الأزهار، من جمال الآيات 
والآثار، وح�سن الإيراد والإ�سدار، ولو ُقيل راأيي يف عنوان الكتاب ل�سميته: )فقه الع�رش(؛ لأنه 
كفى و�سفى، ورّق و�سفى، فقد قيد ال�سوارد وحب�س الأوابد، ومن �سال�سته وعذوبته انغم�ست يف 
مطالعتـــه كاأنني اأطالع كتاب تاريخ ي�سجيني باأخباره اأو اأ�سامر �ِسفرًا اأدبيًا يبهجني باأ�سعاره فلم 
اأجد يف هذا الكتاب جمود التقليد ول غبار التع�سب ول م�ساك�سة املخالف ول ت�سعيب العبارة اأو 
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غمو�ـــس احلجـــة اأو خفاء الدليل، بل هذا لعمري ال�سهد امل�سّفى، والعذب الزلل وال�سهل املمتنع، 
فكاأنه املق�سود بقول اأبي الطيب:

نباته قبل  الــقــول  الــرجــال  نـــّوراقطف  ملـــا  القـــول  اأنـــت  وقطفـــت 

اأو قول اأبي العالء املعري يف عبدالوهاب بن ن�رش املالكي:

جـــــَدًل مـــالـــكـــًا  اأحــــيــــا  تـــكـــّلـــم  وُين�ـــرُش امللـــك ال�سليـــل اإن �سعـــرااإذا 

اأو قول اأحد �سعراء ال�سافعية يف �سيخ الإ�سالم بن تيمية:

قريحته �ــســالــت  اإذا  ذهـــن  تلهبـــهوّقــــاد  مـــن  عليـــه  يخ�ســـى  يـــكاد 

وكنُت �سعدُت باجللو�س مع الدكتور ف�سل مراد يف الدوحة بقطر يف رم�سان املن�رشم يف جمل�سني 
عامريـــن ماتعني فوجـــدُت ال�سم على امل�سمى راأيُت ف�ساًل بلغ به املراد، وعلمًا غزيرًا بعد كٍد وجٍد 
وجـــالد، اأدركـــت بعدها ال�سبب يف هذه الثمرة اليانعة، والآثار النافعة التي قدمها لنا هدية يف )فقه 
الع�ـــرش( فاأقـــول له �سلم بنانـــك، و�سعد جنانك، وطاب زمانك، وذهبـــت اأحزانك، جعل اهلل لك بكل 
حـــرف يف اجلنة مقعدا، وبكل قطرة حرٍب من الكوثر موردا، وتقبل الثناء العاطر، والدعاء املاطر، 

وجمعنا اهلل بك يف الفردو�س الأعلى.
V V V V V



17املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 17املقدمة فـي فقه الع�رص16 املقدمة فـي فقه الع�رص 16

اإجازة املغني لبن قدامة رواية ودراية بعد عر�ضه واختباره كاماًل
على العالمة حممد املختار ال�ضنقيطي

اإج��ازة �ضيخن��ا العالم��ة اأ. د. عبدالكرمي زي��دان يف املذهب احلنفي 
»بدائع ال�ضنائع« بعد عر�ضه واختباره كامال عليه
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�ضذرات من كلمة م�ضجلة لل�ضيد العالمة/ حممد بن علي عجالن
اأحد كبار علماء اليمن، ع�ضو جمل�س ال�ضورى

يف فعالية تد�ضني »ثورة الفقه الإ�ضالمي املعا�رص« بهذا الكتاب
والتي اأقيمت �ضمن فعاليات معر�س الكتاب الدويل ب�ضنعاء -الأربعاء 2013/10/9م

* »هـــذا اللقـــاء املبارك كان حقيقة لقاء مفاجئا ولقاء علميا ولقاء كبريا بكل ما حتمله الكلمة من 
معـــاين... وكان من حقـــه اأن حتتفل به اليمن واأن حتتفل به اأمة الإ�سالم كافة لرتى م�سداق قول 

النبي å الإميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية.«.

* »تلتفـــت اإىل م�ستجـــدات الع�رش التي تت�ســـارع حثيثا والتي تفتح جمـــالت واآفاق من املعرفة 
كبـــرية وا�سعة وتتلفـــت: اأين فقهها، اأين نظامها، اأين فتواها، اأيـــن ميزانها ال�رشعي؟ فال جتد اإل 
�ســـذرات مـــن اأ�سول و�ســـذرات فروع من هنا وهنـــاك حتتاج اإىل الفقيه املجتهـــد املعا�رش اجلامع 
بـــني فقه الواقع الـــذي يعي�س فيه ومعطيات الع�رش الزاخرة بالتنـــوع العلمي يف خمتلف امليادين 
واملجـــالت وبني فقـــه الن�س ال�رشعي الفقه ال�سحيح ال�سليم والـــراأي ال�سديد الثاقب... مع مبداأ 

.»å كل يوؤخذ من قوله ويرد اإل املع�سوم

* »كان يف هذه امل�ساألة ثغرة كبرية يتلفت الإن�سان املهتم بق�سية الفقه ال�رشعي واأ�سوله وفروعه 
وقواعـــده فـــال يرى لها رجال اأو رجـــال على م�ستـــوى اأن متتلئ هذه الثغرة بهـــذه القواعد وبهذا 
التاأ�سيـــل ال�رشعـــي امل�ستنـــد على �سخر من القـــوة واملتانة وامل�ستب�رش بكتـــاب اهلل و�سنة ر�سوله 
å واأقـــوال الأئمة واأهل العلم من قبلـــه حتى جاء هذا ال�سيخ الفا�سل وهذا الولد ال�ساب وهذا 
الدكتـــور العامل املجتهد الذي اأكرمه اهلل تعـــاىل بنور الب�سرية و�سعة الطالع وبارك له يف الوقت، 
واأعطـــاه اهلل مـــن العلم ما ا�ستطـــاع اأن يجيب به علـــى اآلف الت�ساوؤلت، وما ا�ستطـــاع اأن ي�سد به 
ثغرات، وما ا�ستطاع اأن يلج فيه جمالت على �سوء تلك الأ�سول التي ما وجلها العلماء والفقهاء 

واملحققون وامل�ستنبطون من قبله، وذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء«.

* »اإن الولـــد البـــار ال�سيـــخ الدكتـــور ف�ســـل بن عبـــداهلل مراد قد دفـــع عنا وعن علمـــاء ال�رشيعة 
الإ�سالميـــة واجبا كنا نراه اأنه من الواجبات امللحة ومن الفرائ�س املحتمة ومن الأ�سياء العاجلة، 
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ونقف عنده واأمامه موقف العاجز لأنه يحتاج اإىل خو�س غمار يحتاج اإىل �سجاعة يحتاج اإىل قوة 
علـــم يحتـــاج اإىل قوة اإرادة يحتاج اإىل فراغ يحتاج اأي�سا اإىل توفيـــق من اهلل �سبحانه وتعاىل. فمن 
اهلل عزوجل علينا بهذه املوهبة املباركة وجاء ف�سيلة هذا ال�سيخ املبارك ف�سد بهذه املقدمة املباركة 

م�سدا كبريا..... و�سدقت حكمة القائلني من قبلنا: كم ترك الأول لالآخر.«.

* »اأكـــرث مـــا نقول: جزاك اهلل اأخـــي الكرمي الأ�ستاذ الدكتور ف�سل بن عبـــداهلل مراد عن الإ�سالم 
وامل�سلمـــني، وعـــن الفقه ال�رشعي وعن الفقهاء وعن الأئمة العاملـــني اأكرم ما جازى عاملا وباحثا، 
فلـــو راآك اأئمـــة الفقه واأعـــالم الهدى لأحبوك، ولدعوا لـــك بخري، ولقبَّلوا راأ�ســـك ال�سامق الكبري، 

ولراأوا اأنك اأتيت مبا مل تاأت به الأوائل، وذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء«.

* »�سكـــر اهلل لك و�سكر اهلل لكم ح�سوركم... واأنـــا اأ�سري عليه )الرئي�س عبدربه من�سور هادي( 
عنـــد طباعـــة الكتاب اأن يتبنى دعـــوة عامة جتوب اآفـــاق الأر�س وجتمع فقهـــاء الإ�سالم من البالد 
العربيـــة والإ�سالمية يف تركيا والقارة الهندية وغريها، وحيث ما وجد فقيه وباحث حمقق ينبغي 

اأن يدعى، وينبغي اأن يوؤتى به لالحتفال بظهور هذا الكتاب، وينبغي اأن تقدم فيه الدرا�سات«..
V V V V V
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقدمينا
احلمد هلل رب العاملني، اأحمده واأ�ستعينه واأ�ستغفره واأ�ستهديه، واأعوذ باهلل من �رشور اأنف�سنا ومن �سيئات 
اأعمالنـــا، مـــن يهـــد اهلل فال م�ســـل له، ومن ي�سلل فـــال هادي له، واأ�سهـــد اأن ل اإله اإل اهلل وحـــده ل �رشيك له، 

واأ�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله å، اأما بعد:
فكتابي هذا »املقدمة يف فقه الع�رش« هو فتح خال�س من اهلل، ل ف�سل يل فيه ول يد ول ِمنَّة ول حول ول قوة، 
بـــل الف�ســـل كلـــه هلل، وله وحده املنة والنعمة، وبه احلول والقوة وحده ل �رشيك له، واأ�ساأله تعاىل كما فتح به اأن 
يتقبلـــه عنـــده خال�سا لوجهه الكرمي، واأن يفتح له قلوب خلقه، واأن يرزقه القبول، واأن ينفع به اإىل يوم القيامة، 

ويكتب يل ر�سوانه ولوالدّي واأهلي وذريتي وم�سايخي ولإخواين واملوؤمنني واملوؤمنات وامل�سلمني وامل�سلمات.
* هذا الكتاب »املقدمة يف فقه الع�رش« األفته لكل �سيا�سي اأو قائد، لكل ملك ورئي�س واأمري و�سلطان وحاكم، 
اأو موظف اأو طبيب اأو حقوقي اأو ع�سكري، اأو مدين، اأو اقت�سادي، اأو امراأة وطفل ورجل و�ساب، للمجتمع 
املـــدين، للقبيلـــة، لالإن�سان، لالإعالميـــني والفنانـــني، للتكنولوجيني، للرتبويـــني واملعلمني، للدعـــاة، لل�سياح، 
للجاليـــات والأقليات، للمـــرور، للم�ستثمرين، للبنوك، للعلماء والدعاة وطالب العلم واملفكرين، لكل اأٍم واأب، 

لكل م�سلم وم�سلمة.. لكل اإن�سان..
* هذا الكتاب نتاج ربع قرن من الرتاكم املعريف منَّ اهلل به علينا، ا�ستغال بالطلب للعلم على اأهله والدرا�سة 
والتدري�ـــس واملطالعـــة والكتابة والبحـــث... كل ما وقع حتت يدي من كتب علـــم ال�رشيعة بفروعه: يف القراآن 
وعلومـــه وتف�ســـريه، واحلديـــث وم�سطلحه وعلله ورجاله، والفقـــه واأ�سوله وقواعـــده، ومقا�سد ال�رشيعة، 
والعقائـــد، واللغة، وكذلك كتـــب الأدب وكتب وموؤلفات وبحوث وفتاوى م�سائـــل الع�رش املختلفة ال�سيا�سية 
والقت�ساديـــة والطبية وق�سايا احلقوق واحلريات والإن�سان واملال والدولة والعقائد والأديان... الر�سائل 
والدوريات وال�سحافة والإلكرتونيات والإدارة وتنمية الذات، بل وكتب الطب اأثناء درا�ستي يف املعهد العايل 
للعلـــوم الطبيـــة وال�سحيـــة، وكتب التاريخ وال�ســـري والروايات، وكل مـــا يخدم املعـــارف ال�رشعية والعلمية 
والإن�سانيـــة الواقعيـــة والنظريـــة؛ ونتيجـــة لهذا منَّ اهلل عليَّ واألهمنـــي اأن اأقدم كتابا للع�ـــرش يف فقه الع�رش 
يجمـــع اأبوابـــه املختلفة املت�سعبـــة وم�سائله امل�ستتة، ما ذكـــر منها وما مل يذكر، ومت ذلـــك بف�سل اهلل عزوجل 

وفتحه وتوفيقه وحده يف اأربعة وع�رشين بابا �سرتاها واحدا بعد واحد.
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واأق�ســـد بفقه الع�رش: التاأ�سيل والتقعيـــد والتكييف للم�سائل الواقعة واإعطائها حكمها م�ستنبطا ذلك من 
الن�سو�س ودللتها ومقا�سد ال�رشع وقواعد ال�رشيعة واأ�سولها العامة والفقهية.

فلتنظـــر اإىل حما�سنه باأنها نعمـــة من اهلل، واإىل ما اطلعت عليه مما تنقده فاأجر عليه ل�سان العذر والعتذار، 
ويكفـــي اأين قـــد فتحت بابـــا كان مقفال دعت اإليه املجامـــع الفقهية يف تو�سياتها وقراراتهـــا والهيئات وكبار 
علمـــاء الع�ـــرش، ونظري �سواب يحتمل اخلطاأ والزلل عادة ابن اآدم وح�سبي اأين ل اأعلم اأين خالفت ن�سا من 
القـــراآن اأو �سحيـــح ال�سنـــة اأو مقا�سد وقواعد ال�رشع القاطعة، وكان الأمـــر يف تاأليفه جار على تكرار النظر 
والجتهاد يف مق�سودات الن�سو�س ومدلولتها وعللها وحكمها ودللت قواعد ال�رشيعة ومقا�سدها قا�سدا 

مـــا ير�سي اهلل ويوافق مـــراده فيما اأنزل �سبحانه من قوله تعـــاىل نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓۓمث )احل��ج:78(. وقولـــه نثائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئمث )الزم��ر:55(، مـــع اأن مـــا اأنزلـــه اهلل كله ح�سن، فاأمـــره باتباع 

الأح�ســـن دليـــل على بذل الو�سع يف معرفته، ول بد اأن يكـــون هذا الأح�سن ن�سبيًا باعتبار واقع املكلف وحاله 
وماآلـــه وقولـــه تعـــاىل نثہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇۆمث )الزمر:18( مثله اأو قريب منه.

ــتنبطني يف هذا الع�ـــرش ي�ستفيدون مما عاجلـــه القانون الو�سعي الغربـــي للم�سائل، ثم  ــس امل�ض * كان بع�
يعر�سونه على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله å، ومن ثم تبداأ عمليات التخريج والتكييف لإ�سدار حكم منا�سب، 
اأما هذا الكتاب فرنجو اأن ي�ستفيد منه القانون الو�سعي، واإذا �رشحناه وف�سلناه كم�رشوع تاٍل اإن �ساء اهلل، 
واإذا ف�سلنـــا كل فقه على حياله باإ�سدار منا�سب كم�ـــرشوع يتلوه، واإذا ترجم للغات عديدة كم�رشوع ثالث، 
ف�سيكـــون بـــاإذن اهلل مرجعا ي�ستفيد منه القانون يف العامل، واحليـــاة الإن�سانية، ل ل�سيء اإل لأنه م�ستنبط من 

قانون الكون واحلياة املع�سوم وهو القراآن وال�سنة ال�سحيحة، ومقا�سدهما وقواعدهما واأ�سولهما.
اأقـــول هـــذا ليعلم العامل مـــا عندنا من الرحمة الر�ساليـــة اخلامتة القائمة على العـــدل والإح�سان والعتدال 
والتو�سط وامل�ساواة واحلريات واإعطاء كل ذي حق حقه وحماربة الظلم والتخلف والبغي والعدوان والغلو 
والتطـــرف نثک ک گ گ گگمث )الأنبي��اء(، واأعترب خدمة الإن�سانيـــة لإفادتهم بهذا 

عبادة وفري�سة.
ول اأقدمه ككتاب ل يقبل اخلطاأ؛ لأن هذا غري ممكن لإن�سان، بل اأقدمه للنا�س كمقدمة لدليل احلياة الطيبة 

التي نرجوها للب�رشية.
* لقد التزمت يف كتابي هذا اإلزام الأئمة الأربعة ون�سيحتهم وتو�سيتهم يل ولنا جميعا، وهي اأن ل نقلدهم، 
بـــل ناأخـــذ من حيث اأخذوا، فعملت بهذا الأمر وبهذه الن�سيحة النا�سحـــة؛ لأن الدين الن�سيحة، ولأن العمل 
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بهـــا اأحد اأركان الربحيـــة الربانية ال�ساملة للحياتـــني نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )الع�سر(.

* برغم الظروف وال�ضعوبات، برغم ندرة الأمن اأثناء ثورة الربيع العربي -فرع اليمن، برغم ال�سطرابات 
املختلفـــة والتنقـــالت الظروفية، فتح اهلل بهذا الكتاب امل�ستنبط للحيـــاة املعا�رشة من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله 
å ومقا�سد ال�رشيعة واأ�سولها وقواعدها، ومن اطلع فيه على خالف ن�س من القراآن وال�سنة ال�سحيحة 
وقواطـــع مقا�سدهـــا وقواعد واأ�ســـول ال�رشع فاأنا مرتاجع عنـــه؛ لأنه زلة قلم ل ي�سلـــم منها ب�رش، وواجب 

الن�سيحة يلزمه مرا�سلتي لذلك.
* هذا الكتاب اأريده مقدمة لنه�سة فقهية وفكرية وحياتية جديدة �ساملة، فاأ�ساأل اهلل اأن ينفع به واأن يحقق 

املق�سود منه.
* املجامع الفقهية.. بعد اأن انتهيت من الكتاب وبداأت يف تقدميه للطبع كنت اأقراأ يف قرارات املجامع الفقهية 
علـــى �سبيـــل املراجعة لأين كنت قراأتها قبـــل �سنني، ف�سجدت هلل �سكرا ملّا طالعتهـــا؛ لأن امل�سائل التي نوق�ست 
و�ســـدر بهـــا قرارات واإن كانت ل متثل 10% مـــن م�سائل هذا الكتاب اإل اأين حمـــدت اهلل كثريا؛ لأن ما ذهبت 
اإليه من الجتهاد يف امل�سائل وافق ما ذهبت اإليه املجامع اإل يف النادر كالتاأمني، ولي�س معنى هذا اأن خمالفتي 
فيهـــا للمجمـــع عالمة على اخلطاأ فيما ذهبت اإليه اأو ذهب اإليـــه املجمع؛ لأنها م�ساألة اجتهادية ويل اأدلتي فيها 
واأرى �سعـــف كافـــة اأدلة من منع يف هذه امل�ساألة مع احرتام قوله واعتباره ملن اأراد العمل به، وقد نقلت جملة 
�ساحلة من اأهم فتاوى املجامع الفقهية يف حملها من الكتاب كما �سرتاه باإذن اهلل، واأنبه اإىل اأين ملا اطلعت على 
تو�سيات املجمع الفقهي بخ�سو�س الدعوة اإىل الكتابة والبحث يف م�سائل الع�رش الهامة والكربى كالعالقات 
الدوليـــة وال�سيا�ســـات وحقوق املراأة والطفـــل والإن�سان وغريها حمدت اهلل كثريا لأن هـــذا الكتاب وافق تلك 
التو�سيـــات املتكـــررة من املجامع يف تاأليٍف كهذا يجمـــع م�سائل الع�رش، ورغـــم اأين مل اأعلم بهذه التو�سيات 
حتـــى كنـــت قد انتهيت متاما من الكتاب لكنـــي حمدت اهلل على هذا التوفيق حيث خدمت بابا عظيما اأو�سى به 

علماء الع�رش يف املجامع، فاأ�ساأل اهلل اأن ينفع به واأن يكتب له القبول ويجعله خال�سا لوجهه الكرمي.
جُت اأدلة هذا الكتاب بف�سل اهلل عزوجل كما �سرتاه، فاأما الآيات فاأذكر ال�سورة ورقم الآية يف مو�سعها،  * َخرَّ
اأمـــا الأحاديـــث ال�رشيفـــة فقد بحثت عنها من مظانهـــا وذلك اأين قد كتبتها من حمفوظاتـــي اأثناء التاأليف، ثم 
جتهـــا متبعا قواعد هـــذا العلم ال�رشيف يف بحث الإ�سناد ورجاله وات�سالـــه وال�سذوذ والعلة، فاإن كان يف  َخرَّ
ال�سحيحـــني اأو اأحدهمـــا اكتفيـــت بـــه، واإن كان يف غريهما واأثبـــت �سحة احلديث بتتبع ملخارجـــه واأ�سانيده 
و�سواهـــده واأقـــوال اأهـــل العلل والنقد فيه اكتفيـــت مبو�سع اأو مو�سعني، اأذكر بعد ذلـــك اأو قبله احلكم على 
احلديـــث، واإن كان احلديـــث يحتاج اإىل كرثة املتابعات وال�سواهد لتقويتـــه والنظر يف علله بتو�سع واجلواب 
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والرد يف ذلك فاأ�سهب يف التخريج ا�سطرارا كما �سرتاه يف حديث »على اليد ما اأخذت« وحديث »ل �رشر ول 
�رشار« واحلديث ال�ساقط »اأميا قر�س جر نفعا فهو ربا« ومثله »الكالئ بالكالئ«، وكذلك يف الزيادة املنكرة 
ال�ساذة يف حديث »اعتداد املختلعة بحي�سة«، فهذه واأمثالها ناق�ستها على قواعد هذا العلم ناقال اأقوال النقاد 
الكبـــار كابن املديني والبخـــاري والرتمذي واأبي حامت واأبي زرعة الرازيـــني والدارقطني والبيهقي، وكذلك 
الذهبـــي ثم احلافـــظ ابن حجر والزيلعي والبو�سريي ومغلطاي وابن امللقـــن وابن عبدالهادي وابن القطان 

وعبداحلق الأ�سبيلي وابن عبدالرب وابن رجب وابن حزم وابن دقيق العيد وابن املنذر والنووي وغريهم.
ومل اآُل جهدا يف التحقيق والتمحي�س يف مثل هذه املواطن، ومل اأعتمد يف الت�سحيح والت�سعيف على التقليد 
اأبـــدا، اإل اأنـــه ميكننـــي ا�ستثناء موا�ســـع يف لوحات اخلامتة، حيـــث اعتمدت على بع�س الأئمـــة من املتقدمني 
واملتاأخريـــن بـــل واملعا�رشيـــن يف اأحكام بع�س اأحاديث نظـــرا ل�سيق الوقت، ولأن هذا البـــاب اخلامت للكتاب 

كانت فيه هذه الأحاديث يف الرتغيب والرتهيب، فاكتفيت بالنقل عن الأئمة.
ــاد�س لل�رصيعة »حفظ اجلماعة العامة«.. مّن اهلل علينا بدرا�سة علم املقا�سد على م�سايخي يف  ــد ال�ض * املق�ض
ُت  العلم كالعالمة عبدالكرمي زيدان والعالمة ح�سن الأهدل -رحمه اهلل، والعالمة حممد ال�سنقيطي.. ثم ُاْخرِتْ

من هوؤلء الأعالم لتدري�س املوافقات والفروق والأ�سول وقواعد الفقه.
�ســـت هذه العلوم، خا�سة املوافقات »جزء املقا�سد« زهاء اأحد ع�رش عاما، وقد فتح اهلل علينا يف هذا  وقـــد درَّ
العلـــم بح�ـــرش وجمع كافة مقا�سد ال�رشيعة وتقدميها لالأمة يف ثوب جديد ن�ساأل اهلل اأن مين باإمتامه وطبعه، 

حيث جمعت املقا�سد ال�رشورية واحلاجية والتح�سينية يف ب�سع وخم�سني مق�سدا.
ومن هذه املقا�سد ال�رشورية التي اأ�سفناها لهذا العلم املق�سد ال�رشوري ال�ساد�س لل�رشيعة، وهو »حفظ 
اجلماعـــة العامة«، ونعنـــي باجلماعة املجتمع وال�سعب ودولته والأمة، وقـــد وافقني على هذا كثري من علماء 
الأمة يف اليمن وخارجها، ومنهم �سيخنا العالمة الدكتور يو�سف القر�ساوي -حفظه اهلل. وقد كنت اأدرجت 
فقـــه املق�ســـد ال�ساد�ـــس يف هذا الكتـــاب يف فقه م�ستقل ثم راأيـــت تاأخريه مع جمموعة اأخـــرى ت�سدر يف موؤلف 
اأو موؤلفـــات كفقـــه اجلرائم والفقه الأكرب وفقـــه القواطع وفقه النف�س وفقه الأديـــان والعقائد وفقه النه�سة 
ال�ساملـــة وفقـــه الق�ساء وفقه التنمية الب�رشية وفقـــه الآداب والف�سائل واملكارم وغريها. فن�ساأل اهلل اأن ميّن 

بذلك، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
ولـــن اآلـــو جهدا بـــاإذن اهلل عزوجل يف م�رشوعي القادم الـــذي هو �رشحي للكتـــاب يف ال�ستق�ساء واملناق�سة 
مل�سائـــل الع�ـــرش لأفتح من الكتاب ما قد ينغلق على البع�س؛ وليتبني ملن قد ي�سارع يف نقد بع�س امل�سائل التي 
عر�ستهـــا واخرتتهـــا املالَذ الفقهي املو�ســـع بالتعليل والتدليل والنقل عن فقهـــاء الع�رش وغريهم، حتى يعلم 
اأين مل اأخـــرت القـــول الذي ذهبت اإليه جزافا، واإمنا عن متحي�س وتـــاأن ومراجعة، وكم من م�ساألة طال النظر 
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فيهـــا �سهورا يت�سل فيهـــا النهار بالليل واأ�سلي الفجر بو�سوء الع�ساء يف كثـــري من الأيام، واأجزم باإذن اهلل 
اأن هـــذا الكتـــاب �سي�رش اهلل به �سدور الرا�سخني يف العلم مـــن العلماء الكمل، و�سي�ستفيد منه اأهل الإ�سالم يف 
م�سارق الأر�س ومغاربها، ولن ي�سلم يف بع�س موا�سعه من نقد اإما ن�سحا واإما مكابرة، وهذه عادة ما يكتبه 
الإن�ســـان؛ لأنـــه قا�رش مق�رش لـــول رحمة اهلل ولطفه، ولكني اأكرر اأن من اطلـــع يف كتابي هذا على ما يخالف 

ن�سا �رشيحا من القراآن اأو ال�سنة ال�سحيحة خاليا عن املعار�سة مبثله فلريا�سلني لأ�سحح ذلك.
* تنبيه.. هذا موؤلف جديد برتتيب جديد لع�رش جديد باجتهاد جديد.

ــيء واأحمده حمدا يليق بجالله، حمدا ير�سيه عني، اإنه اأهل  ــكر اهلل تعاىل اأول واأخريا وقبل كل �ض * اأ�ض
التقـــوى واأهـــل املغفرة والقبول، ولأن الر�سول å قال يف احلديـــث ال�سحيح »من ل ي�سكر النا�س ل ي�سكر 

اهلل«، فاأ�سكر كل من اأ�سدى يل التوجيه اأو الن�سح اأو املالحظة وعلى راأ�سهم �سيخنا الإمام القر�ساوي.
و�سيخنا العالمة املجتهد املطلق القا�سي حممد بن اإ�سماعيل العمراين.

و�سيخنـــا العالمـــة املجدد عبداملجيد الزنداين الذي اأُْلِهَب حما�سا بهـــذا الكتاب حتى عزم على ح�سد موؤمتٍر 
دويل للعلماء لأجل الكتاب.

و�سيخنا الأ�ستاذ الدكتور ح�سن مقبويل الأهدل -رحمه اهلل. والربوفي�سور �سالح �سواب.
واأقـــول لـــالأخ مطهر حمود قي�ـــس: �سكر اهلل لك جهـــودك يف طباعة الكتاب على احلا�ســـوب وجعله يف ميزان 
ح�سناتـــك وبـــارك فيـــك ويف اأهلك وزوجتـــك ومالك وولدك وما حتـــب، فاأنا كثري المتنان لـــك يف ذلك مع �سرب 

وجلد و�سهر ومثابرة.
ويف احلقيقة فالأخ اأبو يا�سني ل اأجد كيف اأعرب عن �سكري وامتناين له اإل اأن اأقول: الرجال مثلك قليل، والنبالء 
مثلـــك قليـــل، واخلرباء يف الطباعة مثلك قليل، والإخوة مثلك قليل، ويكفـــي اأنه كلما قراأ اإن�سان على وجه الأر�س 

هذا الكتاب فله فيه الأجر والثواب اإىل يوم القيامة بف�سل من اهلل ورحمته، فجزاه اهلل اخلريات الوافرات.
واأ�سكـــر كذلـــك الأ�ستاذ علي اجلـــرادي والأ�ستاذ علي الِعمـــراين وزير الإعالم حاليا وقـــد كنا يف جل�سة مع 
جمموعة من ال�سيا�سيني وال�سحفيني فطلب مني اأن اأقراأ �سيئا من فقه الدولة وكان الكتاب ل يزال خمطوطا، 
ومل يكن بعد الأ�ستاذ علي الِعمراين وزيرا لالإعالم اآنذاك »قبيل ثورة الربيع العربي«، فلقي منه الكتاب غاية 

الإعجاب والتحفيز لإكماله.
واأ�سكر الدكتور عبدالرزاق الأ�سول وزير الرتبية حاليا، وكنت قد اأريته الكتاب وطالعنا معه جزء الرتبية 
والتعليـــم، فما بخل بالتوجيه وامل�ســـورة والإ�سادة حتى قال »هذا عمل اإبداعي ا�ستثنائي« وقد ا�ستاأذنته اأن 

اأ�سع عنه هذه العبارة.



25املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 25املقدمة فـي فقه الع�رص24 املقدمة فـي فقه الع�رص 24

واأ�سكـــر الأ�ستـــاذ حممد �سامل با�سنـــدوة رئي�س الوزراء وقد راأى بع�س اأجزاء الكتـــاب وطلب مني اأن اآتي 
اإليـــه بعد التمام ليقدم للكتاب وموؤلفه وجهوده الوطنيـــة والعامة ون�سالته كما قال، ولول م�ساغله الكربى 

يف اإدارة البالد لذهبت اإليه.
ول اأن�سى اأنه اأبدى رغبته ال�سديدة يف اأن تتوىل الدولة هذا امل�رشوع طباعة ودعما اإن رغبت اأنا يف ذلك.

واأ�سكـــر العقيـــد الركن عبدامللـــك احلطامي الذي قـــال عن الكتـــاب يف ر�سالة على �سفحتي علـــى الفي�سبوك 
»�سيكون كمقدمة بن خلدون«.

واأ�سكـــر الأ�ستـــاذ حممد قحطان الذي اأ�ساد و�سجع بعد اطالعه على اجلـــزء ال�سيا�سي منذ باكورة الكتاب 
وكان ل يزال خمطوطا.

واأ�سكـــر الأ�ستاذ اإبراهيم جماهـــد �سوعي رئي�س �سحيفة اأخبار اليوم الذي اأبدى ا�ستعداده حلملة اإعالمية 
لن�رش الكتاب.

واأ�سكر اللواء علي حم�سن على تقدميه واإ�سادته بقوله عن البحث »ثورة فقهية جديدة«.
واأ�سكر ال�سيخ العالمة عبدالرحمن امل�سباحي اأ�ستاذ التف�سري بجامعة الإميان اإذ �سمع اأجزاء من خمطوطة 
الكتـــاب فقـــال: اإن كان هذا الكتاب على هذا املنوال ف�سيكون مـــن اأعظم كتب الإ�سالم يف ع�رشنا، وكان كثريا 
مـــا يـــزورين ويثني على درو�سنا يف �سحيـــح البخاري التي كنت األقيها بعد املغرب اأمـــام زهاء الألف بل اأكرث 
من طالب وم�سايخ اجلامعة، حتى قال اإنه نور وفتح، وقال اإنه كان ي�سمع من هذه الأنوار والفتوح من اإمام 

الع�رش �سيخه ابن باز وكذا العالمة ال�سنقيطي حيث كان يدر�س عليهما.
واأنا اأكتب هذا ل فخرا ول رياء، اأعوذ باهلل من ذلك، لكن �سكرا هلل وحتدثا بف�سله ونعمه.

واأ�سكـــر زميلي العالمـــة املحدث د. عبداجلبار املراين، وهو كثري العلـــم واملطالعة، وكان قد راأى جزءا من 
لوحـــات اخلامتـــة اإذ قال يف ر�سالة: »مل اأقراأ لأحد يف قـــوة ال�ستنباط مثل د. ف�سل مراد«، وهذه ال�سهادة من 

زميل عامل اأحمد اهلل عليها.
واأ�سكر ال�سيخ »اأبو فهد عبداهلل بن فهد بن غراب« على ن�سائحه الغالية واهتمامه البالغ بالكتاب واإخراجه 

ومبوؤلف الكتاب.
كمـــا اأخ�ـــس بال�سكر الأ�ستاذ القدير ر�سوان الربكاين، اخلبـــري يف البنوك الإ�سالمية الذي اأمدين بكثري من 
املعلومـــات واأجـــاب عن كثـــري من ال�ستف�سارات التـــي اأفادتني يف تكييـــف امل�سائل القت�ساديـــة املعا�رشة يف 

البنوك وما جرى جمراها.
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واأ�سكـــر الأ�ستاذ القديـــر والكاتب واملحلل واملراجع اللغـــوي عبدامللك �سم�سان املقرمـــي الذي قراأ الكتاب 
كامـــال وراجعـــه وبذل فيه من اجلهد والن�سح ما ي�سكر عليه، فقد اعتنى بالكتاب من جهة الت�سحيح اللغوي 
واملطبعـــي وعالمـــات الرتقيم كما طلبـــت منه األ يقت�رش على ذلك، بل ملعرفتي به كرجل من اأهل الفكر قلت له 

اأن يقراأ الكتاب كقارئ، فماذا �سيقرتح حينئذ؟ فاأفاد واأجاد يف هذا الباب.. فجزاه اهلل خري اجلزاء.
وممـــن راجع الكتاب مراجعة لغويـــة وتدقيقية زميلي العالمة الدكتور عبدالواحد اخلمي�سي خريج جامعة 
الإميـــان ق�ســـم الق�ساء والفتوى )دكتـــوراه( وهو مدر�ـــس التف�سري واأ�ستـــاذ اللغة ورئي�ـــس ق�سمها بجامعة 

الإميان.. �سكر اهلل له وجزاه اهلل خريا.
 »BBC«ول اأن�ســـى اأن اأخ�س بالتقديـــر والحرتام الإعالمي القدير الأ�ستاذ عبداهلل غـــراب -مدير مكتب الـ
علـــى مـــا بذله من جهود حثيثة اإعالميـــة وترويجية للكتاب، ف�سكر اهلل له جهوده. ومعـــه �سكر لالأ�ستاذ خالد 

الأبارة.
واأخ�س بال�سكر اجلزيل الدار النا�رشة للكتاب وهي »اجليل اجلديد« ومديرها العام حممد عبداهلل الآن�سي، 
وكذلــــك الأ�ستــــاذ اأبــــو ح�ســــان خالــــد اأبا زيــــد على ما بذلــــه من و�ســــع واهتمام وتقــــدمي للمالحظــــات بني يدي 

الطباعة.
واأخـــريا.. اأخ�س بالدعاء والثنـــاء وال�سكر والدتي العزيزة ال�سابرة املحت�سبـــة على �سلواتها ودعواتها، 
واأدعو واأ�ستغفر لوالدي الذي ا�ست�سهد اأواخر ال�سبعينات 79م على يد الزحف الأحمر واأنا يف �سن اخلام�سة 

اأو ال�ساد�ســـة، جعلـــه اهلل يف عليـــني، واأ�سمل بالدعـــاء كذلك اأولدي واأهلـــي قائال نثۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ےۓمث )الفرقان(.

واأ�سمـــل بالدعاء كذلك م�سايخـــي واإخوتي واأولدهم وع�سريتي واأ�سدقائي وطالبي وامل�سلمني وامل�سلمات 
واملوؤمنني واملوؤمنات.. واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

وهلل احلمد اأول واآخرا، واأ�ساأل اهلل تعاىل الأجر واملثوبة.
د. ف�سل بن عبداهلل مراد

اليمن - �سنعاء
ليلة اجلمعة 27 ذي احلجة 1434هـ من هجرة النبي å، املوافق 1 نوفمرب 2013م
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- ال�سيـــخ الدكتـــور ف�سل بن عبـــداهلل عبده مراد.. ن�سبـــه مت�سل اإىل قبيلة مـــراد ال�سهرية.. وموطن 
ولدتـــه ونقلـــة اأجـــداده اإىل حمافظة رميـــة -ال�سلفية ذات اجلمـــال والطبيعة الفاتنة.. موقعهـــا غرب �سنعاء 

عا�سمة اجلمهورية اليمنية.
- اأ�ستاذ مقا�سد ال�رشيعة والفقه واأ�سوله وقواعده بجامعة الإميان.

- اأ�ستاذ الفقه املذهبي واملقارن واحلديث ال�رشيف باحللقة العلمية باجلامعة.
- عني رئي�سًا لق�سم الأ�سول الفقهية ثم عميدًا لكلية ال�رشيعة.

- اأ�ستاذ الق�سايا الفقهية املعا�رشة بق�سم الدعوة -كلية ال�رشيعة -جامعة قطر.
- دكتوراه يف الفقه الإ�سالمي واأ�سوله.

- دكتوراه �رشيعة وقانون بامتياز من جامعة اأم درمان -ال�سودان.
- حا�ســـل علـــى الإجـــازة العليـــا يف الإفتاء والق�ساء مـــن م�سيخة جامعـــة الإميان ومـــن العالمة حممد بن 

اإ�سماعيل العمراين.

من �ضريته العلمية:-
حفـــظ القـــراآن الكرمي على يـــد ال�سيخ الدكتور اأحمد عبـــداهلل عبا�س عام 1985م باحلديـــدة، ثم التحق بدار 
القـــراآن الكرمي ب�سنعاء واأمت حفظه وقراأ القراءات ال�سبع ثم الع�رش ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة، 

ثم قراأ الع�رش الكربى من طريق الطيبة على العالمة املقرئ اإ�سماعيل عبدالعال.

من �ضيوخه:- 
1- ال�سيـــخ القا�ســـي العالمة حممد بن اإ�سماعيل العمراين -عمـــدة الفتيا يف اليمن، اأخذ عليه علم الأ�سول 
لبـــن الأمـــري، واإر�ســـاد الفحول لل�ســـوكاين، و�سحيح البخـــاري، ونيل الأوطـــار لل�سوكاين، ووبـــل الغمام، 

والدراري امل�سيئة، وال�سيل اجلرار، ويف �سبل ال�سالم لبن الأمري و�سنن اأبي داوود وبداية املجتهد.
2- ال�سيـــخ ال�سيـــد حممد بن عبداهلل احل�سني.. اأخذ عليه الفقـــه ال�سافعي -منت اأبي �سجاع و�سفينة النجا 

واأخذ عليه الأجرومية وبع�س القراآن والأربعني يف �سن ال�ساد�سة وال�سابعة من العمر.
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3- العالمـــة ال�سيـــد حممد الغزايل احل�سنـــي: اأخذ عليه فقـــه ال�سافعي كاماًل، وال�ســـنن الأربع مع فوت يف 
بع�سها والكواكب الدرية يف النحو وعلم الفرائ�س و�رشح ال�سن�سوري على الرحبية والتف�سري لل�سوكاين.

4- العالمـــة ال�سيـــد قا�سم بحـــر: اأخذ عليه يف الفقه ال�سافعي يف �رشح املنهـــاج واملوطاأ وبع�س ال�سنن وعلم 
النحو والفرائ�س والو�سايا والق�سمة.

5- القا�ســـي العالمـــة حممد اجلرايف -مفتي اليمن: اأخذ عليه فقه املعامالت يف التاج املذهب ومغني اللبيب 
يف اللغة لبن ه�سام واآيات الأحكام، ومن علماء اجلامع الكبري العالمة ابن معياد يف الفقه والنحو وال�رشف 

والفرائ�س والتف�سري.
6- الأ�ستـــاذ الدكتـــور العالمـــة عبدالكـــرمي زيدان: اأخـــذ عليه الفقه احلنفـــي، كتاب بدائـــع ال�سنائع كاماًل 
واختربه فيه من اأوله لآخره واأجازه وهو اأجل كتاب يف املذهب احلنفي كما يقول ابن عابدين، كما اأخذ عليه 

جميع كتبه التي يدر�سها يف الأ�سول والقواعد الفقهية والدعوة.
7- العالمة حممد يو�سف حربة -رحمه اهلل: اأخذ عليه يف املنهاج لالإمام النووي يف الفقه وامل�سطلح والفقه 

املقارن يف بداية املجتهد والنحو ولزمه حتى مات رحمه اهلل، كما اأخذ عليه العقيدة الطحاوية.
8- القا�ســـي العالمـــة حممـــد يحيى اآل قطـــران -مفتي �سام اليمـــن: اأخذ عليه ولزمه حتـــى مات -رحمة 
اهلل عليـــه- يف: كتـــاب �رشح كافيـــة ابن احلاجب يف النحو، وكتاب قواعد الإعـــراب لبن ه�سام وكتاب جوهرة 

الفرائ�س وكتاب �سذى العرف وكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.
9- العالمـــة حممـــد املختار ال�سنقيطي -من اأجل ما اأخذه عليه: كتاب املغني لبن قدامه املقد�سي كاماًل مع 
اختباره من اأوله اإىل اآخره واإجازة عامة وخا�سة.. واأخذ عليه كامل األفية ابن مالك حفظا و�رشحا مع �رشح 
ابن عقيل و�رشح ال�سيخ، واأخذ عليه لمية الأفعال يف ال�رشف والر�سالة يف مذهب مالك واآماليه عليها وقواعد 

ميارة واملنجور يف مذهب مالك.
10- العالمة املحدث الفقيه الأ�ستاذ الدكتور ح�سن مقبويل الأهدل -رحمه اهلل: در�س عليه يف الفقه ال�سافعي 

واأ�سوله والفروق للقرايف و�سبل ال�سالم و�سحيح البخاري وم�سطلح احلديث واإر�ساد الفحول اإىل اآخره.
11- العالمـــة املحدث حافظ اجلزيرة ح�ســـن حيدر الوائلي -�ساحب كتاب نزهة الألباب يف قول الرتمذي 
ويف الباب، وهو يحفظ كثريا من ال�سنة باأ�سانيدها غري حفظه للرتمذي باأ�سانيده وعلله ورجاله: اأخذ عليه يف 

العلل والرجال وامل�سطلح ويف �سحيح م�سلم والرتمذي واأجازه رواية ودراية.
12- العالمـــة املحـــدث املتفنن عبداهلل احلا�سدي اأعلم من خرجه مركز ال�سيخ مقبل الوادعي كما قاله هو يف 
تقدميه لكتاب ال�سفات للبيهقي: اأخذ عليه �ُسلَّم علم امل�سطلح من اأوله اإىل اآخره ابتداًء بالبيقونية ثم الباعث 
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ثـــم تدريـــب الراوي وعلـــم الإ�سناد والتخريج واجلرح والتعديـــل و�سحيح م�سلم رواية ودرايـــة من اأوله اإىل 
اآخره مع �رشحه للنووي و�رشح وتعليقات ال�سيخ.

13- العالمـــة حممـــد ح�سن الددو ال�سنقيطـــي. اأخذ عليه: علم الأ�سول يف مفتـــاح الأ�سول لبن التلم�ساين 
و�سمع له كثريًا يف فقه املعامالت.

14- العالمة اأحمد عايل ال�سنقيطي. اأخذ عليه: لمية الأفعال لبن مالك.
15- العالمة املحدث قا�سم بن اأحمد بن �سيف التعزي، تلميذ املحدث مقبل الوادعي، اأخذ عليه اأكرث تف�سري 

ابن كثري والتوحيد ملحمد بن عبدالوهاب و�سبل ال�سالم وال�سحيحني وامل�سطلح.
16- العالمة علي بن ن�رش الآن�سي. اأخذ عليه يف علم الفرائ�س ويف اللغة: قطر الندى.

17- ال�سيخ الدكتور اأمني مقبل. اأخذ عليه يف علم الفقه والأ�سول.
18- العالمـــة الأ�ستـــاذ الدكتـــور عبدالوهاب الديلمي. اأخـــذ عليه يف علم التف�سري يف فتـــح القدير لل�سوكاين 

والعقيدة الطحاوية وعلوم القراآن والبحث واملنطق.
19- ال�سيخ علي العديني -عالَّمة التف�سري تلميذ ابن باز وابن جربين. اأخذ عليه يف علم التف�سري.

20- ال�سيخ الدكتور عبداللطيف هايل، والأ�ستاذ الدكتور �سالح �سواب، اأخذ عليهما يف علم التف�سري واأ�سوله.
21- ال�سيخ الدكتور �سالح الوعيل. اأخذ عليه يف علم الإ�سناد والرجال والبحث.

22- القا�سي حممد ال�سادق مغل�س. اأخذ عليه يف علم الأ�سول وامل�سطلح وال�سلوك وبع�س القانون.
23- ال�سيخ الدكتور املقرئ املف�رش يا�سني اجلا�سم. اأخذ عليه: يف التف�سري ويف اللغة.

24- العالمة اجلاهر باحلق عمر اأحمد �سيف -رحمه اهلل. اأخذ عليه وهو يف �سن الثانية ع�رشة علم ال�سلوك 
وال�سرية وتف�سري القراآن وعمدة الأحكام.

25- ال�سيخ الدكتور حيدر ال�سافح. اأخذ عليه يف احل�سبة.
26- ال�سيخ الدكتور �سالح ال�سبياين. اأخذ عليه يف الفرائ�س.

27- القا�سي عبدامللك الطيب. اأخذ عليه يف القانون.
28- ال�سيخ حممد ال�سنقيطي. اأخذ عليه يف الأدب وال�سري والتاريخ.

29- حممد جميل ال�سنقيطي. اأخذ عليه يف العلوم ال�سيا�سية والتاريخية.
30- الدكتور يا�سني الغ�سبان. اأخذ عليه يف العلوم ال�سيا�سية واحلا�رش العربي والإ�سالمي.
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31- لقـــي العالمـــة الإمام ابن باز و�سمع منه درو�سه يف العزيزيـــة يف موا�سم احلج و�ساأله عن النتخابات 
وم�رشوعيتها فاأجازها.

32- �سمـــع اأكـــرث املكتبـــة ال�سوتية يف درو�س العالمة ابـــن عثيمني ون�سخها قبل اأن تخـــرج مطبوعة ولقي 
ال�سيخ و�سمعه يف احلرم.

33- لقي ال�سيخ مقبل بن هادي الوادعي يف مركز اخلري ب�سنعاء يف زيارات و�سمع منه وا�ستفاد من املركز 
�سنني عددا.

34- �سمع من ال�سيخ الدكتور وهبة الزحيلي يف جامعة الإميان واأجازه مع من �سمع.
35- لقـــي اإمـــام الع�رش الدكتور يو�سف القر�ساوي وا�ستفاد منه وباحثه، وله منه كلمات مثبتة يف مقدمة 

هذا الكتاب، وقد كان قراأ الكثري جدا من موؤلفات ال�سيخ واأبحاثه.
36- لقي جماعة من علماء الهند وقراأ عليهم الأحاديث امل�سل�سالت واأحاديث الأولوية و�سيئا من البحوث 

واأجازوه باإجازة م�سندة.
37- �سمـــع اأكـــرث املكتبة ال�سوتية يف بداية الت�سعينات للدكتور �سلمـــان العودة، والدكتور عائ�س القرين، 

والدكتور نا�رش العمر، وقراأ كثريا من كتبهم واأبحاثهم ور�سائلهم.
38- الأ�ستاذ الدكتور عبدالكرمي بّكار. اأخذ عليه يف التنمية الب�رشية وممن اأخذ عليه يف علم التنمية الب�رشية 

والإدارة والقيادة الأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم القعّيد والغامدي وعو�س القرين.
39- العالمة املحدث حممد عوامه. اأخذ عليه الأوائل ال�سنبلية واأجازه.

40- ال�سيـــخ العالمـــة الدكتور عبداهلل الزبـــري، وال�سيخ الأ�ستاذ الدكتور ح�سن اإمـــام، وغريهما، وقد اأخذ 
عليهما يف جملة علوم منها: احلديث وامل�سطلح والتف�سري والأ�سول وعلوم القراآن والفقه.

41- ال�سيـــخ العالمـــة اأبو بكر ال�سنقيطي -وزيـــر �سابق يف الأوقاف مبوريتانيا، وقـــد اأخذ عليه يف »بداية 
املجتهد« يف الفقه.

41- وم�ســـك اخلتـــام: هو العالمة املجدد، ذائع ال�سيت، فار�س الإعجاز العلمي وموؤ�س�سه ورائده، ال�سيخ 
عبداملجيد بن عزيز الزنداين.
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من موؤلفاته: -
1- املقدمة يف فقه الع�رش »هو هذا الكتاب«.

2- النف�س اليماين ب�رشح �سنن اأبي داوود ال�سج�ستاين، ول يزال م�ستمرا يف تاأليفه.
3- م�رشوعية العمل الإ�سالمي وتعدده والإنتماء اإليه -ر�سالة ماج�ستري بامتياز.

4- املرجعية ال�رشعية ملن؟
5- بحث »من هو العامل«؟

6- الرتجيح للفتاوى بالكرثة واأمر الأمري )ر�سالة دكتوراة بامتياز(.
7- التحقيقات على �رشح اجلالل للورقات.

8- �رشح قواعد ال�سعدي.
9- �رشح القواعد اخلم�س التي تدور عليها ال�رشيعة.

10- ع�رشون قاعدة يف الرد على اأهل البدع يف العقيدة.
11- ولية املراأة.

12- منظومة املدل�سني ا�سمها اجلوهر النفي�س بنظم اأهل التدلي�س.
13- التنفي�س عما ت�سمنه اجلوهر النفي�س.

14- قواعد الأ�سانيد ومهمات العلل منثور ومنظوم.
15- اإجماع ال�سلف واخللف على ردة من �سب اهلل ور�سوله.

16- التعليقات على القا�سمي.
17- اأطراف ال�سحيحني.

18- دية املراأة.
19- فقه التنزيل.

20- �سذوذ زيادة على ال�سدر.
21- ترجيح املذاهب الأربعة يف م�ساألة قراءة اجلنب واحلائ�س للقراآن.

22- احلج والعمرة من الكتاب وال�سنة.
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23- الطرق الكاملة حلديث الزاد والراحلة.
24- الإجازة لرفع اليدين يف �سالة اجلنازة.

25- الفوائد املنثورة يف القواعد الظابطة لالإجارة.
26- �رشح البيقونية.

27- التعليقات على املوافقات »جزء املقا�سد«.

من درو�ضه:- 
1- �سلـــم الفقه ال�سافعي »ابتـــداء بالقا�سمي وانتهاًء باملنهاج«، واملغني لبـــن قدامة، وبداية املجتهد لبن 

ر�سد، وغري ذلك.
2- العقيدة لبن قدامة وغريها.

3- املوافقات لل�ساطبي.
4- رو�سة الناظر.

5- القواعد الفقهية.
6- �سحيح الإمام البخاري وال�سنن.

7- �رشح الورقات.
8- نزهة النظر يف امل�سطلح.

9- علل الرتمذي.
10- األفية العراقي.

11- الآجرومية يف النحو. وغري ذلك.
12- له -مع ذلك- الكثري من املقالت املن�سورة يف ال�سحف واملجالت املحلية والدولية.

من موؤهالته:-
1- اإجازة يف القراءات ال�سبع والع�رش من طرق ال�ساطبية والدرة والطيبة.

2- اإجازات يف الفقه ال�سافعي.
3- اإجازة من العالمة الدكتور عبدالكرمي زيدان يف الفقه احلنفي.
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4- اإجازة من العالمة حممد املختار ال�سنقيطي يف الفقه املالكي واحلنبلي.
5- اإجازة من العالمة حممد بن اإ�سماعيل العمراين يف الإفتاء والتدري�س والق�ساء.

6- اإجازات من جميع م�سايخه ال�سابقني يف العلوم التي در�سها عليهم.
7- اإجازات عامة وخا�سة يف ثبت من ثالثة اأجزاء.

8- �سهادة البكالوريو�س يف ال�رشيعة.
9- بكالوريو�س اآداب ودرا�سات اإ�سالمية.

10- املاج�ستري يف الفقه.
11- دكتوراه يف الفقه املقارن واأ�سوله.

12- دكتوراه يف ال�رشيعة والقانون.
13- منحتـــه اللجنـــة املناق�سة ا�ستحقاق رتبة الأ�ستاذية وهم الأ�ستـــاذ الدكتور عبدالكرمي زيدان والعالمة 

حممد بن اإ�سماعيل العمراين والدكتور اأمني مقبل.
12- اإجازة م�سيخة جامعة ا لإميان التخ�س�سية العليا يف الإفتاء والق�ساء والدعوة والتدري�س.

13- دبلوم تخ�س�س يف علم الطب.
14- دورات اإدارة اأعمال وتنمية ب�رشية.

15- دورات حا�سوب واإنرتنت.

V V V V V
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الفقه الوظيفي
> نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېمث )التوبة:105(

> ح�سن اأداءك نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(

> اعنت باجلمال لبا�سا ومظهرا ولياقة »اإن اهلل جميل يحب اجلمال«

> »لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي وال�ساعي بينهما«

> التاأخ���ر عن الدوام والغياب بب���دل اأو غريه والتغطية على املناكر الإدارية كلها مفردات 

من اأكل ال�سحت والف�ساد ال�اجب الدفع

> ت�زيع الدرجات ال�ظيفية ل يخ�سع اإل للعدل والكفاءة، واإخ�ساعه ملعنى مناطقي اأو فئ�ي 

اأو ن�سبي اأو تقا�سمي اأو ملر�ساة اأحد اأمر ل يقره ال�سرع

> التدوي���ر ال�ظيف���ي خا�س���ة يف املنا�سب يعترب م���ن ال�سيا�سات العادل���ة والرا�سدة مهما خدم 

امل�سلحة العامة ودفع مفا�سد الأثرة والحتكار املنا�سبي

> حق�ق امل�ظف ل بد اأن ت�فى بال بخ�س اأو تطفيف اأو مطل

> الراتب يجب اأن يك�ن عادل خاليا من الغنب الفاح�س م�فرا على الأقل ل�سروريات احلياة 

وحاجياتها الطبيعية، فاإذا كان مبخ��سا منق��سا ل يفي باملت��سط املعي�سي فه� للظلم اأقرب منه 

اإىل الق�سط والعدل و�سار ن�عا من النتهازية وال�ستغالل
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الفقه الوظيفي
االأ�س��ل جواز االإج�رة اإال يف مع�س��ية)1(، ويجوز ف�سخه� عند ال�رضر)2(، ويجوز للم�ست�أجر 
ت�أجري م� ا�س��ت�أجره اإن جرى العرف على ذل��ك كم� اأفتى به جم�عة من العلم�ء)3(؛ الأن املعروف 
َح ب�ملنع  ِّ عرف� ك�مل�رضوط �رضط�، والأن ملك املنفعة يقت�سي جواز بيعه� يف االأ�سل اإال اإن �رضرُ

يف العقد اأو العرف؛ الأن الع�دة حمكمة.
والأن االأ�سل عدم امل�نع ال�رضعي لذلك وم� مل مينع منه ال�رضع �سملته االإب�حة؛ لعموم العفو 

عم� �سكت ال�رضع عنه نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(.
واأم� ت�أجري املحل بتج�رته فال يجوز، وهو م� ي�س��مى ب�»التقبيل«، وهو: اأن يقبله طرف الآخر 

مع م� فيه ب�أجر معلوم مع �سم�ن راأ�س م�له.
ف�إن ك�ن م� فيه مواد عينية للتب�دل التج�ري فال ي�سح، واإن ك�نت مواد ث�بتة ك�آالت منتجة 

فال م�نع ل�سحة االإيج�ر فيه�.
وعل��ة املنع: اأن �س��ورة التقبل للمحالت مب� فيه� هي امل�س���ربة ال�رضعية)4(، وامل�س���ربة ال 

ي�سح فيه� دفع اأجرة معلومة ل�س�حب امل�ل يف االأ�سل)5(.

1- قولنا »األصل جواز اإلجارة« دليله من الكتاب والسنة واإلمجاع، وهي من احلاجيات املقاصدية يف الشرع، وما 
كان كذلك فالش��رع قاصد إقامته، وإمنا افتتحنا بها الفقه الوظيفي مع ذكر طرف من مش��هورات مس��ائلها؛ ألنها 

كاألصل للفقه الوظيفي، فناسب تقدميها بني يديه.
2- قولنا »وجيوز فس��خها عند الضرر« علته أن الضرر مدفوع، والعقود ال تتضمن الضرر، والضرر واجب دفعه يف 
الش��رع، خاصة الفاحش با نزاع، وهو ما ال يتحمل عادة، ويعود على أصل املقصود من العقد بالبطان، وهو ما 

جرى عليه األحناف.
3- قولنا »كما أفتى به مجاعة من العلماء« هو قول الش��افعي ومالك وأمحد يف أصح األقوال، واحلنفية بش��روط، 
راجع املغين البن قدامة مع الش��رح الكبري )53/6(، وابن عابدين -رد احملتار )56/5(، وش��رح احلطاب على 

خليل )417/5( ط/ النجاح، واملهذب يف فقه الشافعية )403/1(.
4- قولنا »هي املضاربة«؛ ألن املضاربة أصلها مال من شخص وعمل فيه من آخر.

5- قولن��ا »يف األص��ل«، هو احرتاز عن اجلواز يف بعض الصور، وميكن أن نضبطها بقولنا: هي كل صورة ال تعود 
على أصل العقد يف املضاربة بالضرر على العامل أو رب املال.
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وميكن اأن ت�س��ح هذه ال�سورة، ويحمل على اأن الب�س�عة قر�س م�سمون، واالإيج�ر للمحل 
ز ال�سورة. ال له�، وهذا حمتمل يجوِّ

وم� اأج�ز خري مم� منع؛ الأن االأ�سل هن� االإب�حة.
إجارة الباصات ونحوها:

ويجوز اإج�رة الب��س�ت، وال�سي�رات ب�لن�سبة ك�لثلث، وب�الأجرة املعلومة كمئة يف اليوم مثال؛ 
واإمن� يجوز االإيج�ر ب�لن�س��بة؛ الأنه� م�س��مولة بعموم نثٹ ٹ ٹمث )البقرة:275(، ونثڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النس���اء:29(، والأن االأ�س��ل اجلواز، ولوجود اأ�سل �رضعي 
لذلك، وهي ا�س��تئج�ر االأر�س الزراعية ب�لن�س��بة. وكيفية توزيع الن�سبة ي�سبط ب�ل�رضط اأو 
الع��رف، فثلث الربح مثال لطرف والثلث�ن لالآخر، اأو بح�س��ب االتف���ق، وين�س فيه على وقت 

الدفع ك�ليوم اأو ال�سهر دفع� للخ�سومة، ف�إن مل ين�س رجع اإىل العرف.
ومن ا�ست�أجر �سيئ� �سمنه؛ الأن االأ�سل يف االأموال ال�سم�ن، والأن العقود مق�سوده� املنفعة، 
ف�إذا �سقط ال�سم�ن ع�د �سقوطه على هذا املق�سود ال�رضعي ب�لبطالن، والأن ال�رضر مدفوع، 
وعدم ال�س��م�ن فيم� اأخذ من م�ل الغري �رضر؛ والأن الر�س��ول å ق���ل: »على اليد م� اأخذت 

حتى توؤديه«)1( اإال اإن حدث اأمر ع�م كحريق، اأو ح�دث مرور ولي�س هو من اأخط�أ فيه.
1- قولنا »وألن الرسول å قال )على اليد ما أخذت..(، قلت: حديث »على اليد ما أخذت حتى تؤديه« حديث 
صحيح، كما س��رتى بعد قليل، وقد صححه احلاكم والذهيب والس��يوطي وابن طاهر وابن قدامة وحس��نه الرتمذي 
واألرناؤوط يف حتقيقه على املسند، وقد تتبعت علة املضعفني وهي عدم مساع احلسن من مسرة فوجدتها ال تصح، فقد 
أثبت مساعه علي بن املديين والبخاري واحلاكم والرتمذي والذهيب وغريهم، واملثبت مقدم على النايف، وقد تتبعت 
مروياته خال تدريسي للحديث الشريف وعلله ومصطلحه يف احللقات العلمية قرابة 20 عاما ورجحت هذا القول، 
وبينت ذلك يف كتابي »النفس اليماني يف ش��رح س��نن أبي داود السجستاني« يسر اهلل إمتامه، واحلديث أخرجه أبو 
داود برقم )3563( وابن ماجة برقم )2400( والرتمذي برقم )1266( وأمحد برقم )20098( وأيضا برقم )20168(، 
والبزار برقم )4548(، والنسائي يف الكربى برقم )5751(، والبيهقي برقم )11816(، واحلاكم برقم )2302( وقال 
على شرط البخاري، وقال الذهيب على شرط البخاري، وابن اجلارود برقم )1024(، والطرباني )6719(، والدارمي 
برقم )2638(، والروياني برقم )792(، وابن أبي شيبة )20941(، والباغندي يف أماليه )23(، واحملاملي يف أماليه 
)284(، والشهاب يف مسنده )270(، وصححه السيوطي يف اجلامع الصغري )5455(، وحسنه ابن قدامة يف الكايف 

َرة ولِقَيه با ريب. يف فقه أمحد برقم )314/2(. قال الذهيب يف السري )184/3(: مسع احلسن من مَسُ
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قال ابن طاهر يف ختريج أحاديث الشهاب: إسناده متصل صحيح. البدر املنري )654/6(.
قلت: ومن قواعد علم احلديث لدى أهل اجلرح والتعديل أن ش��عبة بن احلجاج إذا روى عن ش��يوخه فمن فوقهم 
حديثا معنعنا فهو حممول على السماع، ويف ذلك ُنقوٌل عنه كثرية، وقد أخذها أهل الفن فاعتربوا روايته عن شيوخه 
فمن فوقهم متصا بالسماع ولو كان معنعنا فمن ذلك ما يف العلل البن أبي حامت )24/1(: قلت: فأبو مالك مِسع من 
عمار ش��يًئا؟ قال: ما أدري ما أقول لك، قد روى ُش��عبة، عن ُحصنٍي، عن أِبي مالك، مِسعُت عمارًا، ولو مل يعلم 
ُش��عبة أّنُه مِسع من عمار ما كان ُش��عبة يرويه. انتهى. قلت: وقد رواه شعبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة، جاء 
ذلك يف مش��يخة أبي الطاهر الذهيب املخلص -خمطوط اجلامعة اإلس��امية باملدينة املنورة )جوامع الكلم(، قلت: 
وس��نده غاية يف الصحة. وعنه رواه أمحد بن إس��حاق األبرقوهي يف معجم ش��يوخه -خمطوطة دار الكتب املصرية 
)جوامع الكلم(. قلت: وأخرجه كذلك اإلمام أبو بكر بن احلسني املشهور باملراغي يف مشيخته من طريق أبي الطاهر 
املخلص املذكور، ط/ جامعة أم القرى )440/1( قال: أنا أبو طاهر الذهيب، قال: أنا أبو بكر بن أبي داود، إماًء، 
ق��ال: ثن��ا عمرو بن علي بن حبر الصرييف، ثن��ا يزيد بن زريع، وخالد بن احلارث، وحييى بن س��عيد وابن أبي 
عدي، قالوا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة بن جندٍب، عن النيب å قال »على اليد ما أخذت 

حتى تؤديه«.
ومن أقوال األئمة يف مساع احلسن عن مسرة ما يف علل الرتمذي الكبري )386/1( قال حممد –يعين البخاري: ومساع 

احلسن من مسرة بن جندب صحيح. وحكى حممد عن علي بن عبداهلل أنه قال مثل ذلك.
ويف حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراس��يل )76/1(: وأما روايته عن مسرة بن جندب ففي صحيح البخاري مساعه 
منه حلديث العقيقة وقد روى عنه نسخة كبرية غالبها يف السنن األربعة وعند علي بن املديين أن كلها مساع وكذلك 

حكى الرتمذي عن البخاري حنو هذا.
وقال حييى بن س��عيد القطان ومجاعة كثريون هي كتاب وذلك ال يقتضي االنقطاع، ويف مس��ند أمحد بن حنبل ثنا 
هشيم عن محيد الطويل قال جاء رجل إىل احلسن البصري فقال إن عبدا له أبق وأنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده 
فقال احلس��ن ثنا مسرة قال قلما خطبنا رس��ول اهلل å خطبة إال أمر فيها بالصدقة ونهى عن املثلة وهذا يقتضي 
مساعه من مسرة لغري حديث العقيقة. انتهى. قلت: فهذا ترجيح من العائي صاحب األصل وأبي زرعة ولي الدين 

العراقي صاحب التحفة للسماع وأما حييى بن سعيد فجعله كتابا وهو ليس طعنا كما ال خيفى عند احملققني.
ويف معرفة التذكرة البن طاهر املقدس��ي )118/1( واحلس��ن مل يشافه ابن عمر وال أبا هريرة وال مسرة ابن جندب وال 
جابر بن عبداهلل ومسع معقل بن يسار وعمران بن حصني واحلسن مل ير بدريا قط خا عثمان بن عفان وعثمان بدري. 

قلت: لكنه رجح أن هذا احلديث صحيح متصل مما يدل على إثباته لسماع احلسن من مسرة.
ويف علل احلديث البن أبي حامت -حتقيق: س��عد احلميد. )713/3( وس��ألت أبي عن حديث؛ رواه أش��عث بن 

عبدامللك، عن احلسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن النيب å نهى عن التبتل.
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استئجار الكاسيت ونحوها وأدوات الزينة:
وا�ستئج�ر الك��سيت، والفيديو، واأنواع االإلكرتوني�ت ج�ئز، وكذا كل اأدوات الزينة لالأعرا�س 

وغريه�؛ لعموم حل البيع والتج�رات، وهذا منه.

ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة: أن النيب å نهى عن التبتل.
قلت: أيهما أصح؟ قال أبي: قتادة أحفظ من أش��عث، وأحس��ب احلديثني صحيحني، ألن لسعد بن هشام قصة يف 

سؤاله عائشة عن ترك النكاح، يعين التبتل. انتهى.
قلت: فصنيع أبي حامت يدل على أن مساع احلسن من مسرة صحيح.

ويف التاريخ األوس��ط )89/3( مسعت حممد بن إمساعيل قال: مسعت عليا يقول: مساع احلس��ن من مسرة صحيح 
وهو احلسن بن يسار.

وقال ابن القيم صح مساع احلسن من مسرة وله كام حمقق يف رد دعوى اإلعال بكونه كتابا فقال يف إعام املوقعني 
)144/2( وعن احلسن عن مسرة قال: قال رسول اهلل å »جار الدار أوىل بالدار« رواه أبو داود والنسائي والرتمذي 
وق��ال حديث حس��ن صحيح. انتهى. وقد صح مساع احلس��ن من مسرة وغاية هذا أنه كت��اب ومل تزل األمة تعمل 
بالكت��ب قدميا وحديثا وأمج��ع الصحابة على العمل بالكتب وكذلك اخللفاء بعدهم وليس اعتماد الناس يف العلم إال 
على الكتب فإن مل يعمل مبا فيها تعطلت الشريعة وقد كان رسول اهلل å يكتب كتبه إىل اآلفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليه وال يقول هذا كتاب وكذلك خلفاؤه بعده والناس إىل اليوم، فرد السنن بهذا اخليال البارد الفاسد 

من أبطل الباطل واحلفظ خيون والكتاب ال خيون. انتهى.
قلت: واخلاصة أن احلديث حس��ن صحيح كما قال الرتمذي، ومن ضّعف احلديث قال هو من رواية احلس��ن عن 
مَسُ��َرة، ومل يس��مع منه، أو مسع منه حديث العقيقة. قلت: املثبت مقدٌم عل��ى النايف، ومما تقدم يتبني أنه أثبت 
مساعه مطلقا اإلمام علي بن املديين والبخاري والرتمذي واحلاكم والذهيب والعائي وولي الدين العراقي وابن طاهر 
وه��و ظاه��ر كام أبي حامت، وحقق ذلك ابن القيم يف إعام املوقعني، ورواية ش��عبة عن��ه املتقدمة تدل على صحة 
مساعه. وقد روي عن ابن معني نفيه السماع فلما احتج عليه حبديث مسرة يف العقيقة توقف. وأما أمحد فقد أخرج 
أحاديث احلسن عن مسرة يف املسند وكان يصرح فيما مل يسمعه احلسن، ومل يصرح يف هذا احلديث بذلك، بل قد 

استدل به مرات كما هو معلوم يف الفقه.
قلت: ويشهد حلديث الباب احلديث الصحيح يف السنن وغريها عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: قال 
لي رس��ول اهلل å: إذا أتتك رس��لي فأعطهم ثاثني درعاً وثاثني بعريًا، فقلت: يا رس��ول اهلل، أعارية مضمونة 
أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. وهذا احلديث صححه ابن حزم وغريه، وقد فهمه على غري الفهم الصحيح 
على ظاهريته، وجعله مناقضا حلديث »على اليد«، وأما من أعله بعنعنة احلس��ن وهو مدلس فا يلتفت إىل قوله؛ 

ألنه من الطبقة األوىل والثانية كما قال احلافظ، وهؤالء ال تضر عنعنتهم.
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وم��� ك�ن من اأدوات الزينة مم� يعت�د على تلفه� ويت�س���مح فيه فال �س��م�ن على امل�س��ت�أجر، 
ك�أدوات الكهرب�ء، وم� ك�ن ال يتلف ع�دة وال يت�س���مح فيه ك�مللبو�س�ت لالأعرا�س وال�سيوف 

والذهب ف�الأ�سل �سم�نه.
ودليل امل�س���ألتني اأن الله جعل �رضط الرتا�سي �رضط� للحل نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃمث )النساء:29(. والرتا�سي يف االأول على عدم ال�سم�ن ويف الث�ين على ال�سم�ن.
الوظيفة العامة:

والوظيفة الع�مة يف تعريفن�: هي حق ملواطن كفء موؤهل عدل عند االحتي�ج، ب�لتع�قد الدائم 
اأو املوؤقت، بعو�س معني، مق�بل عمل معني يف امل�ل الع�م.

فقولن��� »هي حق«: الأن الوظيف��ة الع�مة هي يف امللك الع�م، ولكل �س��خ�س من االأمة ملك 
م�س�ع يف امل�ل الع�م ب�لت�س�وي الكلي بني عموم ال�سعب.
ومل� اأن ك�ن له حق يف امللك الع�م فله حق يف اإدارة حقه.

ومل� ك�ن حقه م�س���ع� بني ال�سعب تعني اتف�ق ال�س��عب على كيفية ع�دلة يف التوزيع لذلك 
احلق واإدارته.

والوظيف��ة الع�م��ة هي نوع من هذا التوافق ب�رضوط خ��س��ة لكل والية مب� يخدم امل�س���لح 
الع�مة تقوم به الدولة ني�بة عن االأمة.

والأن الوالية على امل�ل ال تكون اإال بتملك اأو اإذن من امل�لك، وامل�لك هو ال�سعب، ف�أفراده لهم 
احلق يف اإدارة ملكهم ب�رضوطه.

والأن من ملك حقَّ له الوالية على ملكه؛ والوظيفة الع�مة نوع والية م�رضوطة.
وقولن� »لكفء« اإىل اآخر م� تقدم يف التعريف �سي�أتي بي�نه.

وقولن� »ب�لتع�قد الدائم اأو املوؤقت«: هذان نوع�ن جرى العرف الوظيفي الع�م عليهم�.
وقولن��� »عند االحتي���ج«: خرج به عن��د عدمه؛ الأنه لي�س من امل�س��لحة الع�م��ة وال النظر 

امل�سلحي للم�ل الع�م التوظيف بال احتي�ج، ف�قت�رض احلق على احل�جة املعتربة.
وال ينفي هذا ا�س��تحق�قه من امل�ل الع�م وثروة الدولة من غري الوظيفة الع�مة؛ اإذ امل�ل الع�م 
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حق ع�م لكل فرد يف ال�سعب، وم� احل�كم �سوى وكيل وال�سعب اأ�سيل.
وقد حققن� يف اجته�دن� اأن ثروات الدولة الب�طنة والظ�هرة، اجلوية والبحرية والربية ت�رضف 
م�رضف الفيء لله وللر�س��ول ولذي القربى واليت�مى وامل�س���كني وابن ال�سبيل وكل فرد يف 

االأمة بداللة الن�سو�س يف ذلك، وقد ب�سطن�ه يف حمله)1(.
فمن حق كل مواطن يف الدولة موؤهل ب�رضوطه ح�س��ب االحتي�ج اأن يتوظف يف م�ل الدولة 
يف االأ�سل؛ الأن له ملك �س�ئع فيه، وال ت�أثري للحدود ال�سي��سية املحدثة االآن بني دول امل�سلمني 
يف هذا احلق؛ الأنه� لي�ست م�نع� يعتربه ال�رضع يف منع احلق املفرو�س �رضع� من امل�ل الع�م يف 

الدولة امل�سلمة ككل.
واإمن� توؤثر التق��س��يم اجلغرافية واحلدودية يف تقدمي االأقرب ف�الأقرب من مو�سع �سبب احلق، 
ولهذا يقدم ذي القربى الفقري واجل�ر الفقري يف الزك�ة على الفقري االأبعد؛ اإذ فيه خدمة للمق�سد 
ال�س���د�س ال�رضوري لل�رضيعة يف اجته�دن� وهو حفظ اجلم�ع��ة الع�مة؛ اإذ �رضف احلقوق عن 

م�ستحقه� االأقرب اإىل االأبعد يورث ال�سغينة والبغ�س�ء ويوؤثر يف تفكيك املجتمع.
وم� اأثر يف تفكيك املجتمع االأخ�س اأثر يف اجلم�عة الع�مة، وهذه مف�س��دة، واملف��س��د واجبة 

الدفع.
فيج��وز تقدمي اأهل البلد اجلغرايف يف التوظيف على غريهم من املواطنني يف دول االإ�س��الم 
االأخرى، ولكن ال يجوز اخت�س����س اأهل البلد ب�لرثوات اأو اإدارته� ب�لوظيفة التع�قدية ومنع 
غريهم من مواطني دول االإ�س��الم اأو تعذره اأو تع�س��ريه؛ الأن التعذر والتع�سري ك�ملنع؛ الأدائه 

اإىل م� يوؤدي اإليه. و�س�ئر الرثوات االأربعة ع�رض يف الدولة حق م�سرتك لعموم ال�سعب)2(.
واإن ك�ن اأه��ل البل��د اأخ���س يف التق��دمي ال يف اال�س��تئث�ر واملنع لغريهم م��ن مواطني دول 

االإ�سالم.
والوظيفة اإم� ع�مة يف مرافق الدولة، اأو خ��س��ة يف غريه� من املوؤ�س�س���ت واجله�ت: اأهلية 

�سخ�سية، اأو اأهلية اعتب�رية ك�رضكة.
1- بسطنا هذا يف »فقه األموال واالقتصاد املعاصر«.

2- انظر بتوسع وتفصيل هلذه الثروات وأحكامها »فقه األموال واالقتصاد املعاصر«.
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والوظيف��ة اإج�رة، وهي ق�ئمة عل��ى االأم�نة الت�مة يف اأداء م� ا�س��توجبه العقد لفظ� اأو عرف� 
موافق� لل�رضع، اأو كالهم�، �سواء ك�ن العقد مكتوبً� اأو ملفوظً�)1(.

واإذا اأعلن��ت الدولة عن وظ�ئف وجب عليه� ���رضط الكفء، وهو القوي االأمني لعموم نثۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئۈئمث )النساء(.

واالأمر للوجوب واأهل االأم�نة هن� هو القوي االأمني نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث 
)القصص(، نثڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچمث )يوسف(.

والقوة يف العمل بح�سبه، واملوؤهل ب�سه�دات ونحوه�)2( هو القوي يف ب�به.
وتعرف االأم�نة ب�لتزكية من جهة موثوقة. وهي غري الو�س�طة املذمومة؛ الأنه� -اأي التزكية- 
نوع �سه�دة، وهي اإخب�ر مطلوب الأجنبي عن اأجنبي مب� فيه)3(، اأو نقول هي اإخب�ر عن اأجنبي مب� 

فيه على وجه ال�سه�دة املطلقة ب�أمر متعلق ب�لعمل جلهة تطلبه)4(.
وقولن� »نوع �سه�دة«، »ال�س��ه�دة املطلقة« لالحرتاز عن ال�سه�دة الق�س�ئية ويحرم الكتم�ن 

الأنه� نوع من ال�سه�دة يف ل�س�ن ال�رضع.
وال�سه�دة واجبة االأداء عند الطلب ويحرم كتمه� نثٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃمث )البق���رة(، والأن كتم���ن قول احلق م��ع احل�جة اإليه حمرم؛ 

1- قولنا »أو كاهما«: أي لفظا وعرفا.
2- قولنا »وحنوها« يش��مل اخلربات واإلجازات وكل ما يوضع معيارا ملعرفة الش��خص بالعمل من اختبارات قبول 

وغري ذلك.
3- وقولنا »ش��هادة مطلوبة« أي تطلبه اجلهات املراد التوظيف فيها، وهذا الطلب لكل من تقدم للتوظيف أصبح 

عرفا كثريا؛ لذلك فالتزكية ألهلها حيتاجها الشخص لينتفع بها ويتضرر عند كتمها، فحرم كتمانها.
4- قولن��ا »إخبار« ألن اخلرب أصل الش��هادة، وقولنا »ألجن��يب« خرج به اإلخبار عن النفس، فهي تزكية وتذم يف 
مواطن، وال تذم إن تعلقت بإخبار حبقيقة األمر ال لرياء كما قال يوس��ف عن نفس��ه معرفا يف آيات كثرية، وقولنا 
»بأم��ر متعل��ق بالعمل« ألن هذا هو مقصود التزكية، فا يتع��دى لغريه، وقولنا »تطلبه« ألنه با طلب األصل ذمه؛ 
حلديث »يشهدون وال يستشهدون« وإمنا جاز هنا ولو با طلب لعموم طلبه عرفا، فقام مقام الطلب حقيقة؛ لكثرة 

االحتياج إليه حال التقدم للوظيفة.



43املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 43املقدمة فـي فقه الع�رص42 املقدمة فـي فقه الع�رص 42

لعموم الوعيد نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )البقرة(.
بخالف الو�س���طة املذمومة، فهي تع�ون على االإثم والعدوان من جهة تقدمي من ال ي�س��تحق 

على اأهل اال�ستحق�ق، وهذا منكر.
وال م�ن��ع مع توفر الكف�ءة من تقدمي من ثبت يقين� ف�قته وح�جته على غريه ممن هو اأح�س��ن 
ح���ال منه؛ الأن اجلمع بني م�س��لحتني يف ال�رضع اأوىل من م�س��لحة واح��دة، وقد جمع له هن� 

امل�سلحت�ن: الع�مة كونه كفوؤا موؤهال، واخل��سة كونه ذا ح�جة.
وثبوت ذلك بحكم ح�كم اأو �سه�دة عدول كم� ج�ء يف الن�س »ثالثة من ذي احلج�«)1(.

اأو ب�ال�ستف��سة وال�سهرة ال�س�دقة من جريانه و�سح�بته.
الأن ظن الغنى املخ�لف للواقع اإمن� يكون من ج�هل ال علم له ب�حل�ل؛ الأجل التعفف احل��س��ل 

من ال�س��خ�س كم��� يف االآي��ة نثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓۓمث )البقرة:273( بخالف من ك�ن م�س���حب� له اأو ج�راً، فال يجهلون 

ح�له وال يغرتون بتعففه غ�لبً�.
واإمن� جعل �رضط القوة واالأم�نة من اخلري ال من الواجب يف الظ�هر)2( من قوله تع�ىل نثے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )القص���ص(؛ الأن للفرد يف حقه العفو عن بع�س ال�رضوط 
لالأجري، اإح�س�ن� اإليه، وتي�سريا؛ لكن ال يجوز هذا فيم� هو من وظ�ئف الدولة، اأو االأهلية الع�مة 

1- قولنا »كما جاء يف النص« هذا احلديث يف صحيح مسلم برقم 2451 عن قبيصة بن خمارق اهلاىل قال حتملت 
محالة فأتيت رسول اهلل å أسأله فيها فقال »أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها«. قال ثم قال »يا قبيصة إن 
املسألة ال حتل إال ألحد ثاثة رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم ميسك ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له املسألة حتى يصيب قواما من عيش -أو قال سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى 
يق��وم ثاث��ة من ذوي احلجا من قومه: لقد أصابت فانا فاقة فحلت له املس��ألة حتى يصيب قواما من عيش -أو 

قال سدادا من عيش- فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا«.
)احلجا: العقل، الفاقة: احلاجة، القوام: ما تقوم به احلاجة(.

2- قلنا »يف الظاهر«؛ ألن لفظ »خري« صيغة تفضيل مبعنى أخري، فيفهم منها أن من ليس فيه صفة القوة واألمانة 
هو خري ال أخري، وهذا غري مراد.
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ك�رضك�ت وموؤ�س�س�ت؛ الأنه� اأم�نة والفر�س اأداوؤه� اإىل اأهله�، واإال �سيع االأم�نة.
َم توليته ولو يف ملك خ��س لف��رد؛ للن�س يف ذلك نثڭ ڭ  ف���إن ك�ن املوظف �س��فيه� َحررُ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(.
توزيع الدرجات الوظيفية:

والواجب على الدولة يف توزيع الدرج�ت الوظيفية العدل على �س�ئر نواحي البالد؛ الأنه من 
عموم العدل امل�أمور ب��ه نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑمث )النحل(.
ولي�س من العدل واالإح�س�ن حرم�ن من�طق يف البالد اإهم�ال، واإعط�ء اأخرى.

وهو مع خالفه العدل واالإح�س�ن موؤد اإىل مف��سد وفنت يف الدولة، ودفع هذه واجب.
واإمن��� قلن��� اإهم���ال؛ الأن حرم�ن بع�س املن�طق اإن ح�س��ل الأجل عجز م���يل اأو ملربر م�رضوع 

ف�حلرج فيه مرفوع.
االلتزام بتوجيهات اإلدارة:

والواجب على املوظف ط�عة مدرائه فيم� يخ�س م�سلحة العمل؛ الأن هذا هو مقت�سى العقد 
امللفوظ، اأو املكتوب، اأو املعروف عرف�؛ اإذ املعروف عرف� ك�مل�رضوط �رضط�.

والله يقول نثڑ ککمث )املائدة:1(.
واإمن� قلن� فيم� يخ�س م�سلحة العمل؛ الأن االإلزام ب�لط�عة هن� هو الأجل العقد، والعقد اإمن� هو 

يف دائرة العمل.
وم�سئولو العمل ومدراوؤه ي�سملهم الن�س نثی ی ییمث )النساء:59(.

ويحتمل اأن اجلمع للفظ نثی یمث؛ الإيه�م اإفراده اخت�س��سه بويل االأمر االأعظم.
واالإدارة فيه��� اإج���رة ونوع اإم�رة، اأم��� االإج�رة فالأن املوظف اأجري بعو���س م�يل، اأم� كونه� 

اإم�رة ف�إم�رة مقيدة بدائرة العمل لوجوب الط�عة فيه� ب�لعقد.
وم��ن خ�لف االأوام��ر والتوجيه�ت الع�مة، اأو اخل��س��ة املتعلقة ب�لوظيف��ة، فهو اآثم الإخالله 
ب�لط�عة الأويل االأمر، وتركه م�رضوط العقد يف ذلك االأمر على اخل�سو�س اإن ك�ن من�سو�س� 
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يف العقد، اأو على العموم واإن مل يكن من�سو�س��ً�؛ الأن العقد يت�س��من كل م� يتعلق مب�سلحة 
العمل مم� جرى عليه العرف يف اأمث�له ب�خل�سو�س والعموم.

ومن ترتب على خم�لفته �رضر معترب يف العمل �سمن يف اجلملة.
ومن خ�لف خ�س��و�س اأو عموم العقد لفظ� اأو عرف� بغي�ب، اأو اإهم�ل، اأو نحوه، فال م�نع من 
خ�سٍم من راتبه مق�بل ذلك ب�رضط موافقة اخل�سم لالئحة الداخلية؛ الأنه� مف�رضة للعقد وجزء 

من االلتزام به، وم� ف�رضرّ العقد �سمله االأمر ب�لوف�ء به؛ الأنه جزء معترب مق�سود.
ف�إن مل تكن هن�ك الئحة اتفق جمل�س االإدارة ب�لت�س�ور على تقدير ذلك ب�لعدل ال �رضر وال 

�رضار)1(، ف�إن مل يكن جمل�س نرُِظَر اإىل تغرمي مثله عرف� فغرم مثله.

1- قولنا »ال ضرر وال ضرار« هذا أصل من أصول اإلسام الكربى وقاعدة من قواعد الفقه اإلمجاعية، ومعنى مقصود 
ش��رعا با نزاع، واألدلة عليه بالغة درجة القط��ع، فمنها نثپ پ پ ڀڀمث )الطالق:6(، ومنها نثڀ 
ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث )البقرة:231(، فجعل اإلضرار اعتداء وفاعله ظاملا لنفسه معتديا 
على ح��دود اهلل. ومنه��ا نثەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )البق���رة:282( فجعل اإلضرار 

فس��قا. ومنه��ا نثٱ ٻ ٻ ٻمث )التوبة:107( فاملس��جد الذي بين ضرارا بالغ��ري حمرم. ومنه نثې 
ې ې ې ى ى ائ ائەئمث )البقرة:233(، ومنها نثھ ھھ ھ ے ےۓمث )النساء:12(.

قلت: واحلديث حسن صحيح أخرجه مالك بسند صحيح من مرسل املازني عن عمرو بن حييى املازني عن أبيه أن 
رسول اهلل å قال: »ال ضرر وال ضرار«. وله شاهد من حديث عبادة عند بن ماجة بسند حسن يف الشواهد برقم 
2340 قال حدثنا عبدربه بن خالد النمريي أبو املغلس، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا 

إسحاق بن حييى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول اهلل å قضى أن ال ضرر وال ضرار.
قلت هذا س��ند حس��ن وإسحاق قال البخاري أحاديثه معروفة إال أنه مل يلق عبادة، قلت فهذه علة لكنه صاحل يف 
الش��واهد قطعا. ومن هذه الطريق أخرجه أمحد برقم 22830، وله ش��اهد آخر عنده وعند أمحد برقم 2867 عن 
ابن عباس ورجاله رجال الش��يخني إال جابرا اجلعفي وهو ضعيف مبرة عند اجلمهور إال أن أبا حامت الرازي قال 
يكت��ب حديثه على االعتبار وال حيتج به، وقال ابن مهدي عن س��فيان م��ا رأيت أورع يف احلديث منه وقال ابن 
علية عن شعبة جابر صدوق يف احلديث وقال حييى بن أبي بكري عن شعبة كان جابر إذا قال حدثنا ومسعت فهو 
من أوثق الناس وقال ابن أبي بكري أيضا عن زهري بن معاوية كان إذا قال مسعت أو س��ألت فهو من أصدق الناس 
وقال وكيع مهما شككتم يف شيء فا تشكوا يف أن جابرا ثقة... وقال ابن عدي له حديث صاحل وشعبة أقل رواية 
عن��ه م��ن الثوري وقد احتمله الن��اس وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وهو مع هذا إىل الضعف أقرب منه 

إىل الصدق )التهذيب )42/2((.
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واملثل هن� هو تع�مل اجله�ت الوظيفية مع املوظفني يف ح�لة املخ�لف�ت، ومت�م املثلية اأن تكون 

قلت: فهو صاحل لاستش��هاد على أقل حاالته. قلت: وله ش��اهد ثالث عند الدارقطين )51/4( عن أبي س��عيد 
اخلدري أن رسول اهلل å قال ال ضرر، وال ضرار من ضار ضره اهلل تعاىل ومن شاق شق اهلل تعاىل عليه.

قل��ت: س��نده رجاله ثقات إال حممد بن عثمان قال الدارقطين ضعيف كما يف لس��ان املي��زان البن حجر )الطبعة 
اهلندية( -)152/4(.

قلت: وهو صاحل يف الشواهد با شك.
وله شاهد رابع حسن يف الشواهد عند الدارقطين )408/5( عن أبي هريرة Ê أن النيب å قال ال ضرر، وال 

ضرورة، وال مينعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه.
قلت: فيه ابن عطاء امسه يعقوب مضعف لكنه صاحل يف الشواهد.

قلت: وله شاهد خامس يف املعجم األوسط برقم 5193 حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا حيان بن بشر 
القاضي قال حدثنا حممد بن س��لمة عن حممد بن إس��حاق عن حممد بن حييى بن حبان عن عمه واسع بن حبان 

عن جابر بن عبداهلل قال: قال رسول اهلل å ال ضرر وال ضرار يف اإلسام.
قلت: هذا س��ند حس��ن صحيح رجاله كلهم ثقات وأما حيان فوثقه الس��معاني يف األنساب )31/3( فقال: وحيان 
ول��ي القض��اء بأصبهان أيام املأم��ون، وكان ثقة دينا. انتهى. وقال ابن معني كما يف تاريخ اإلس��ام لإلمام الذهيب 
)147/17(: ال بأس به انتهى. قلت: وأما ابن إس��حاق ففي س��ري أعام النباء )53/13( قال الذهيب: وأما يف 
أحاديث األحكام، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إىل رتبة احلسن، إال فيما شذ فيه، فإنه يعد منكرا، هذا 

الذي عندي يف حاله -واهلل أعلم.
قال يونس بن بكري: مسعت شعبة يقول: حممد بن إسحاق أمري احملدثني حلفظه.

ويف الس��ري ص� 53، قال علي بن عبداهلل: نظرت يف كتب ابن إس��حاق، فما وجدت عليه إال يف حديثني، وميكن 
أن يكونا صحيحني.

ويف الس��ري ص� 54، قال أبو زرعة الدمش��قي: ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكرباء من أهل العلم على األخذ عنه، 
منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، واحلمادان، وابن املبارك، وإبراهيم بن سعد.

وروى عنه من القدماء: يزيد بن أبي حبيب، وقد اختربه أهل احلديث، فرأوا صدقا وخريا، مع مدح ابن شهاب 
له.

ويف الس��ري ص� 55، وقال يعقوب بن ش��يبة: سألت عليا: كيف حديث ابن إسحاق عندك، صحيح؟ فقال: نعم، 
حديثه عندي صحيح. قلت: فكام مالك فيه؟ قال: مالك مل جيالسه، ومل يعرفه.

ويف السري ص� 56، قال يعقوب الفسوي: قال علي: مل أجد البن إسحاق إال حديثني منكرين:
نافع: عن ابن عمر: عن النيب å: )إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة...(.

والزهري: عن عروة، عن زيد بن خالد: )إذا مس أحدكم فرجه...(.
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تل��ك اجله�ت تعمل نف�س العمل، واملوظف يف نف�س الرتبة الوظيفية حتى ينطبق عليه العرف 
االإداري.

السكن الوظيفي:
ومن اأعطي �سكن� من ال�سكن الع�م من القط�ع اخل��س، اأو الع�م ك�أ�س�تذة اجل�مع�ت، اأو قيم 

امل�سجد، ف�إنه ال ي�سح له ت�أجريه؛ الأنه ممنوع ب�ل�رضط امللفوظ اأو العريف؛ والع�دة حمكمة)1(.
والأن االأ�سل حرمة اأموال الغري اإال ب�إذن)2(، ف�إن اأذن ج�ز، ويحرم جت�وز االإذن اإىل اأكرث منه.

هذان مل يروهما عن أحد، والباقون يقول: ذكر فان، ولكن هذا فيه: حدثنا.
وقال يعقوب الفس��وي أيضا: مسعت بعض ولد جويرية بن أمساء -وكان مازما لعلي- قال: مسعت عليا يقول: 
وقع إلي من حديث ابن إس��حاق ش��يء، فما أنكرت منه إال أربعة أحاديث، ظننت أن بعضه منه، وبعضه ليس 

منه.
وفيه ص� 60، قال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه كثريا، فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، 
ورمبا أخطأ، أو يهم يف الشيء بعد الشيء، كما خيطئ غريه، ومل يتخلف يف الرواية عنه الثقات واألئمة، وهو ال 

بأس به. انتهى.
قلت: خاصة ما فيه أنه حسن احلديث وأما تدليسه فقاله أمحد ونقله احلافظ عن الدارقطين. قلت: ظاهر ما نقل 
عن ابن املديين أنه فتش مجيع أحاديث حممد بن إسحاق وصححها، فيدل على عدم تأثري تدليسه، وهذه قاعدة 

عض عليها بالنواجذ فإن كثريا من حباثة العصر يف هذا الفن يسقطون روايته مبجرد عنعنته.
وعلى كل فهو هنا يف الشواهد شاهد حسن، وللحديث شواهد أخرى وهو بهذه الشواهد يرتقي إىل حسن صحيح، 
ولذلك قال ابن امللقن يف »خاصة البدر املنري يف ختريج كتاب الش��رح الكبري« للرافعي برقم 2897 )438/2( نقا 
عن احلاكم: صحيح على ش��رط مس��لم وقال ابن الصاح حس��ن قال أبو داود وهو أحد األحاديث اليت يدور عليها 

الفقه وصححه إمامنا يف حرملة. انتهى كامه رمحه اهلل.
1- قولن��ا »الع��ادة حمكمة« هذه إحدى القواعد الكربى اليت تدور عليها الش��ريعة، قال الس��يوطي يف »األش��باه 
والنظائ��ر«: )128/1(: اعل��م أن اعتبار العادة والعرف ُرِجَع إليه يف الفقه يف مس��ائل ال متد كثرة«. ط/ دار الكتب 

العلمية، 1403ه�/1983م، الطبعة األوىل.
ويف األشباه والنظائر البن جنيم على مذهب أبي حنيفة النعمان )93/1( »اعتبار العادة والعرف يرجع إليه يف الفقه 

يف مسائل كثرية حتى جعلوا ذلك أصا«. ط/ دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1400ه�-1980م.
2- قولن��ا »وألن األص��ل حرمة أم��وال الغري إال بإذن« لعم��وم نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البق����رة:188(، 
وحلديث »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«، ثم اس��تثنى التجارة بالرتاضي واإلذن ناتج عنه وحلديث 
»ال حيل مال مسلم إال بطيب نفسه«. وهذان احلديثان صحيحان، أما األول فهو يف صحيح مسلم برقم 3009 عن 
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جابر Ê وهو جزء من حديث طويل يف احلج ومنه قوله å »إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث كان مسرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل، وربا اجلاهلية موضوع 
وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبداملطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل 
واس��تحللتم فروجهن بكلمة اهلل ولكم عليهن أن ال يوطئن فرش��كم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غ��ري مربح، وهلن عليكم رزقهن وكس��وتهن باملعروف، وقد ترك��ت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
اهلل. وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون«. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها 

إىل السماء وينكتها إىل الناس »اللهم اشهد اللهم اشهد«. ثاث مرات.
قلت: أما حديث »ال حيل مال امرئ مس��لم إال بطيب من نفس��ه« فهو حديث حسن صحيح له طرق وشواهد غاية 
يف الصحة كما سيأتي، وقد أخرجه أمحد يف املسند برقم 20714 من طريق محاد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي 
حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول اهلل å يف أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: 
يا أيها الناس أتدرون يف أي ش��هر أنتم، ويف أي يوم أنتم، ويف أي بلد أنتم؟ قالوا: يف يوم حرام وش��هر حرام وبلد 
ح��رام. ق��ال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف ش��هركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم 
تلقونه. ثم قال »امسعوا مين تعيشوا أال ال تظلموا أال ال تظلموا أال ال تظلموا إنه ال حيل مال امرئ إال بطيب نفس 
منه، أال وإن كل دم ومال ومأثرة كانت يف اجلاهلية حتت قدمي هذه إىل يوم القيامة وإن أول دم يوضع دم ربيعة 
بن احلرث بن عبداملطلب كان مسرتضعا يف بين ليث فقتلته هذيل، أال وإن كل ربا كان يف اجلاهلية موضوع وإن اهلل 
عزوجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبداملطلب لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون، أال وإن الزمان 

قد اس��تدار كهيئته يوم خلق اهلل الس��ماوات واألرض ثم ق��رأ نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )التوب���ة:36(، أال ال 
ترجع��وا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أال إن الش��يطان ق��د أيس أن يعبده املصلون ولكنه يف التحريش 

بينكم فاتقوا اهلل عزوجل يف النساء«.
قلت: هذا من طريق علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وقد وجدت له متابعة صحيحة يف »املعرفة« البن مندة، 

برقم 231 إذ قال: روى واصل بن عبدالرمحن، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أحاديث.
أخربنا حممد بن عبداهلل بن محزة البغدادي، قال: حدثنا جعفر بن حممد بن ش��اكر الصايغ، قال: حدثنا عفان 
بن مسلم، عن محاد بن سلمة، عن واصل بن عبدالرمحن، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه: أن النيب å قال 

»ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة نفس منه«.
قلت: وواصل ابن عبدالرمحن قال فيه شعبه: هو أصدق الناس. وقال أمحد: ثقة. وقال ابن معني: صاحل. وحديثه 

عن احلسن ضعيف. وقال احلافظ: صدوق وكان يدلس على احلسن.
قل��ت: وليس هذا احلديث من روايته عن احلس��ن، فهو متابع��ة جيدة لعلي بن زيد بن جدعان، فيكون احلديث 
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حسن بهذه املتابعة، وصحيح ملا له من الشواهد الكثرية الصحيحة اليت ستأتي.
وضعفه العامة األرناؤوط حمقق املسند بهذا اإلسناد وصححه لغريه قائا: صحيح لغريه مقطعا. وهذا إسناد ضعيف 

لضعف علي بن زيد.
قال أبو زكريا: أما ش��واهده فمنها للموصلي كما يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة للبوصريي -طبعة 
دار الرشد- )2062(- )3907( قال أبو يعلى املوصلي: ثنا زهري، ثنا أبو عامر، عن سليمان، عن سهيل بن أبي 
صاحل، عن عبدالرمحن بن س��عيد، عن أبي محيد الس��اعدي: أن النيب å قال »ال حيل المرئ أن يأخذ عصا 

أخيه بغري طيب نفس منه«. قال: وذلك لشدة ما حرم اهلل من مال املسلم على املسلم.
قلت: هذا سند غاية يف الصحة على شرط الشيخني.

وهو عند أمحد برقم 23653 عن أبي محيد الساعدي، أن رسول اهلل å قال »ال حيل المرئ أن يأخذ مال أخيه 
بغري حقه وذلك ملا حرم اهلل مال املسلم على املسلم«.

قلت أبو س��عيد ش��يخ أمحد هو عبدالرمحن بن عبداهلل بن عبيد بصري قال الدارقطين يف سؤاالت أبي عبدالرمحن 
السلمي، قال: أصله بصري سكن مكة، وهو ثقة ووثقه ابن معني والطرباني والبغوي وابن شاهني وأمحد يف رواية 
وقال عنه احلافظ يف التقريب: صدوق رمبا أخطأ، وقال يف هدي الساري: تكلم فيه الساجي با مستند، ومل يصح 
ع��ن أمحد تضعيف��ه، أخرج له البخاري يف الوصايا حديثا متابعة، قلت وتعقب حمققو التقريب احلافظ ابن حجر 
بقوهلم: ثقة، ال نعلم من أين جاء بعبارة: صدوق رمبا أخطأ، وال نعلم فيه جرحا معتربا سوى قول ابن حبان رمبا 
أخطأ. قلت: عبارة احلافظ فيه دقيقة؛ ألنه فعا قد خيالف وخيطئ والدليل الواضح على هذا هو خمالفته للثقات 
يف رواية لفظ هذا احلديث وهذا يعد ش��ذوذا هنا فتبني ثقابة نظر احلافظ رمحه اهلل مع أني قد أوافق املنتقدين يف 
كونه ثقة تبعا لكبار األئمة إال أني أوافق احلافظ يف قوله رمبا أخطأ وأقول مل يقل ذلك ابن حبان فقط كما يفهم من 
كامهم بل الساجي وأمحد قاال ما يفيد ذلك، وهذا هو السبب يف توسط أبي حامت فيه بقوله ما كان به بأس، وهو 

ما رجحه احلافظ وأبعد العقيلي فجعله يف كتابه.
وع��ن املوصلي رواه ابن حب��ان يف صحيحه فقال )6104( أخربنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا 
أبو عامر العقدي، عن س��ليمان بن بال، عن س��هيل بن أبي صاحل، عن عبدالرمحن بن س��عد، عن أبي محيد 
الساعدي، أن النيب å قال »ال حيل المرئ أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفس منه«، قال ذلك لشدة ما حرم 

اهلل من مال املسلم على املسلم.
قلت: هذا سند صحيح أبو يعلى شيخ ابن حبان هو أمحد بن علي جممع على إمامته وحفظه وبقية السند أثبات 

من رجال الشيخني البخاري ومسلم.
وأخرجه البيهقي يف الصغرى برقم 973 من طريق سليمان، والروياني يف املسند )1466( من طريقه.

ول��ه ش��اهد آخ��ر، قال الدارقطين )2860( نا حمم��د بن عبيد بن العاء الكاتب، نا عل��ي بن حرب، نا زيد بن 
احلباب، عن عبدامللك بن احلسن األحول موىل مروان بن احلكم، حدثين عبدالرمحن بن أبي سعيد، حدثين عمارة 
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ومل ي��وؤذن ل��ه ذلك يف العقد، وال العرف. واالإيف�ء ب�لعق��ود واجب ب�لن�س نثڑ ککمث 
)املائدة:1(.

فم��ن اأجر ال�س��كن الع�م املمن��وح له، فلم يف ب�لعق��د، فهو اآثم حينئذ و�س���من كذلك عند 
ال�رضر، وال يحل له االإيج�ر، بل يورد للجهة امل�نحة لل�سكن.

الوظيفة في مرفق آخر في فترة أخرى:
ومن ك�ن موظف� يف فرتة �سب�حية مثال و�رضط عليه عدم العمل يف فرتة م�س�ئية ف�ل�رضط 
ب�طل؛ الأنه تعنت؛ الأنه �رضط منع احلالل املح�س عن الغري بال معنى مرتبط ب�لعقد معترب �رضع�، 

فك�ن هذا من ب�ب االعتداء على حق الغري، والله يقول نثۈئ ېئېئمث )البقرة:190(.

بن حارثة الضمري، ذكر عن عمرو بن يثربي، قال: شهدت رسول اهلل å يف حجة الوداع مبنى، فسمعته يقول 
»ال حيل المرئ من مال أخيه شيء إال ما طابت به نفسه« فقلت حينئذ: يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت غنم ابن عم 

لي فأخذت منها شاة، فاجتزرتها أعلّي يف ذلك شيء؟ قال »إن لقيتها نعجة حتمل شفرة وأزنادا فا متسها«.
قلت هذا سند حسن وعمارة يف مثل هذه الطبقة حيسن حديثه كما هو معلوم يف قواعد هذا العلم الشريف، وهو عند 
البيهقي يف الصغرى 792 من طريق عبدامللك، ويف إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي )2061(- )305/4(، قال أبو 
يعلى املوصلي: وثنا أمحد بن حامت الطويل، ثنا حامت بن إمساعيل، عن عبدامللك بن حس��ن، عن عبدالرمحن بن 
أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي، قال: خطبنا رسول اهلل å فقال »ال حيل المرئ من مال 
أخيه ش��يء إال بطيب نفس منه«. فقلت: يا رس��ول اهلل، أرأيت إن لقيت غنم ابن عم لي أجتزر منها ش��اة؟ فقال 
»إن لقيتها نعجة حتمل شفرة وأزنادا مبكان مساه فا تهجعها«. رواه أمحد بن حنبل يف مسنده، ثنا أبو عامر، ثنا 
عبدامللك، يعين: ابن حسن اجلاري، ثنا عبدالرمحن بن أبي سعيد: مسعت عمارة بن حارثة الضمري، حيدث...
فذكره. هذا حديث رجاله ثقات. كذا قال البوصريي وهو كما قال إال أن عمارة مرتبة حديثه احلس��ن إال إن كان 

البوصريي اطلع له على توثيق صريح عن إمام أو أنه اعتربه ثقة وحيق له ذلك ألنه إمام يف الفن.
ول��ه ش��اهد آخر عند الدارقطين أيض��ا )2858( ثنا علي بن أمحد بن اهليثم العكربي، نا عيس��ى بن أبي حرب 
الصفار، نا حييى بن أبي بكري، نا أبو يوسف، عن حممد بن عبيد اهلل، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس، 
أن رس��ول اهلل å قال يف خطبته يف حجته: »أال وإن املس��لم أخو املس��لم، ال حيل له دمه وال شيء من ماله إال 

بطيب نفسه، أال هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد«.
قال أبو زكريا: حممد بن عبيد اهلل هو العزرمي شديد الضعف كما ال خيفى وبقية الرجال ثقات، وله شاهد أورده 

الدارقطين كذلك برقم )2859( عن أنس وفيه ابن الزبرقان مرتوك.
وله طريق أخرى عنده برقم )2862(، وفيها ابن شبيب مرتوك.
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والأن الت�رضف يف الوقت يف الفرتة ال�س��ب�حية وامل�س���ئية هو حق لل�س��خ�س، واإمن� قيد يف 
ال�س��ب�حية الأنه مقت�سى العقد الوظيفي مع اجلهة، فبقي وقته يف الفرتة امل�س�ئية حق� حم�س� 

له يت�رضف فيه كيف �س�ء.
فم��ن منعه بال م�نع معترب �رضع� فهو معتد)1(، اإال يف ح�ل ت�أثريه على عمله ت�أثريا ظ�هرا، اأو 
كون العقد ح�رضي�)2(، و�سي�رض عمله مع االآخر ب�لقط�ع الذي يعمل فيه، وك�ن ال�رضط ج�ئزا 

حينئذ؛ الأنه يدفع ال�رضر؛ والأن العقود ال تت�سمن االأ�رضار.
التأجير في الحرام حرام:

وال يجوز الت�أجري ملن ي�ستعمله للحرام ك�ملراق�س امل�جنة، والفن�دق اخلليعة، اأو ب�رة خمر، اأو 
ع�س���بة �رضقة، اأو قط�ع طرق، اأو جوا�سي�س، اأو اأهل فتنة، اأو موؤ�س�سة ت�ستعمله يف مع�سية؛ 

الأنه تع���ون على االإثم والع��دوان نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 
ىئىئمث )املائدة:2(.

الضمان في الوظيفة واإلجارة:
واأم� �سم�ن االأجراء ف�إن ك�ن االأجري خ��س� ك�سواق، اأو ع�مل يف بيت، اأو طب�خ، اأو �سكرتري، 

فهوؤالء ال ي�سمنون اإال ب�لتفريط، وهذا ا�ستثن�ء من اأ�سل ال�سم�ن.
وهن� ت�أتي ق�عدة »ال يجتمع االأجر وال�س��م�ن«؛ لعدم ا�س��تقالله ب�لت�رضف؛ الأن يده حتت يد 
�س���حبه، وهذه علة تدفع ال�س��م�ن؛ الأن ال�س��م�ن اإمن� هو ت�بع للفعل، ف�جتمع هن� فعل امل�لك، 
وفعل املوظف اأو االأجري)3(، واأحدهم� فيه �س��م�ن، واالآخر لي�س فيه، ويتعذر التف�س��يل. فرفع 

1- قولنا »معترب شرعا« مثاله: ما ذكرناه بعد االستثناء يف قولنا )إال يف حال تأثريه... اخل(.
2- قولنا »كون العقد حصريا« وذلك كشركة أو جهة تعاقدت مع خبري تريد به جودة عمل أو حتقيق كسب جلمهور 
كثري وأرباح وتسويق لسلعتها نظرا لشهرة ذلك اخلبري، فهذا العقد احلصري ال يصح معه عمله مساء جلهة أخرى 

ألنه إخال ملقتضى مقصود العقد فمنع، ووجب عليه االلتزام إيفاًء بالعقد.
3- قولنا »وفعل املوظف واألجري« ومثاله استئجار طباخ، أو فراش، أو سائق، فهؤالء يشرتكون مع صاحب البيت 
والس��يارة يف االس��تعمال جلريان العادة على ذلك، إذ ال ميكن منع صاحب امللك من س��وق س��يارته، أو استعمال 
أدواته، فاالشرتاك واقع من املوظفني ومن املاك يف االستعمال، إذن فا يستقل األجري هنا بالضمان؛ ألن األيادي 

اشرتكت يف التصرف.
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ال�س��م�ن بيقني حتى يعلم �سببه بيقني، والله �سبح�نه وتع�ىل يقول نثېئ ىئ ىئ ىئ ییمث 
)األنعام:164(.

فال ينفرد �س��خ�س ب�ل�س��م�ن وجوب� مع ا�س��رتاك االأيدي واالأمر والنهي والت�رضف�ت؛ الأنه 
خ��الف العدل امل�أمور ب��ه نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(، والأن��ه ال تكليف اإال 

بيقني، وال يقني هن�.
والأنه اإن �س��من م� يرُتِلف اأدى اإىل الت�س��ييق واحلرج يف هذه االإج�رات وهو مرفوع نثۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋمث )البقرة:185(؛ الأن الع�دة ج�رية يف هذه االإج�رات على 

بع�س االإتالف�ت.
ومن فرط منهم تفريط� ظ�هرا �سمن؛ الأنه حينئذ يرُْقطع ب�نفراده ب�ل�سبب.

اء، اأو طبيب، اأو مهند�س،  واأم� االأجري الع�م ك�س�حب حمل خي�طة، اأو حي�كة، اأو �سي�غة، اأو حذرّ
ف�إن كل م� �س��لم له ب�ل�سم�ن عليه اإن تلف عمال ب�الأ�سل؛ الأن االأ�سل ال�سم�ن؛ والأن جن�يته 
على ذلك من ِقَبِله خ�ل�س��ًة على وجه ال يحتمل معه م�س���ركة امل�لك؛ الأن يد امل�لك مرفوعة 

قطع� بعد ت�سليمه� ل�س�حب املحل ويد هذا االأجري مطلقة يف الت�رضف.
واالأ�سل يف الطب ال�سم�ن؛ الأن االأ�سل يف بدن االإن�س�ن ال�سم�ن، فال يهدر له دم وال نف�س 

وال ع�سو)1(، ف�إن تن�زل هو اأو اأولي�وؤه قبل العملية فال �سم�ن.
واإن تبني اأن �سبب الوف�ة ف�سل اجلراحة ب�أمر لي�س من الطبيب بل للمر�س ك�سدته وا�ستفح�له 

ف�إنه ال �سم�ن.
الوظيفة في البنوك الربوية:

والوظيفة يف بنوك الرب� حمرمة م� ك�نت حتى احلرا�س��ة اأو املرا�س��لة اأو التحويلة، فكله من 
ت�سهيل عمل املع�سية، ومن ي�ستغن يغنه الله.

1- قولنا »وال عضو« دليله أن النصوص يف حفظ وصيانة اإلنسان دمه ونفسه وعضو منه وماله وعرضه وعقله ودينه 
ال ت��كاد حتصى، لذلك كان من ضروريات الش��ريعة الكربى احملفوظة وهي س��ت: حف��ظ الدين، النفس، املال، 

العرض، العقل. وزدت: حفظ اجلماعة العامة.
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وق��د لعن يف ال���رضع »الرب� واآكله وموؤكله وك�تبه و�س���هده«)1(، فلم ي�س��تقل اللعن مبب��رض 
االأكل بل �س��مل من مل ي�أكل ممن �س��هل املع�سية من ك�تب و�س�هد وقد ال يكون لهم� معرفة 

ب�لع�قدين البتة �سوى جمرد مهنة الكت�بة وال�سه�دة.
عقود الصيانة المحرمة:

وحترم عقود ال�س��ي�نة الأم�كن املحرم�ت ك�ملراق�س امل�جنة وبيوت الدع�رة وم�س���نع اخلمر 
ومزارع اخلنزير وبيوت الرب�؛ الأنه تع�ون على االإثم والعدوان؛ والأنه� و�س�ئل اإىل دوام املع�سية 

القطعية فقطع بتحرمي و�س�ئله� والعقد ب�طل والك�سب حرام)2(.
وظيفة المرأة:

ويجوز اأن تتوظف املراأة. وي�سرتط احلج�ب، واحل�سمة، وعدم اخللوة، وعدم االختالط املوؤدي 
اإىل حم�سور �رضعي غ�لب، و�س�ئر �سوابط ال�رضيعة)3(.

وي�س��رتط اأال ت�س��يرّع ولده�، وزوجه�، وبيته�، واإال حرم؛ الأن رع�ية بيته� وولده� فر�س 
ع��ني عليه�)4(، ووظيفته� مب�حة يف االأ�س��ل، ف�إن اأدى املب�ح اإىل �س��ي�ع الفر�س حرم واإن 

1- قولنا »وقد لعن يف الش��رع..« دليله ما أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة يف باب »آكل الربا وش��اهده 
وكاتبه«، ويف باب »موكل الربا« برقم 2086. وهو يف صحيح مس��لم برقم 4177 من حديث جابر قال: لعن رس��ول 
اهلل å آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. ومن حديث عبداهلل بن مسعود كذلك برقم 4176 يف 

باب »لعن آكل الربا وموكله«، طبعة دار اجليل -بريوت.
لُت القول عن هذه املسألة يف رسالة مستقلة يف عقود الصيانة. 2- وقد َفصَّ

3- قولنا »وس��ائر ضوابط الش��ريعة« كعدم إظهار الزينة املنهي عن إظهارها لرجل أجنيب، أو اخلضوع بالقول، أو 
تعم��د لفت نظر إىل زينتها بتعمد حركة نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئمث )النور:31(، أو فعل خارج 

عن املعروف مفهم خضوعا نثڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(.
4- قولنا »فرض عني عليها« ملا ورد يف إجياب املسئولية عليها من النصوص، فمنها احلديث املتفق عليه )البخاري 
برقم 893، ومس��لم برقم 4828(، واللفظ للبخاري عن ابن عمر Ê قال: مسعت رس��ول اهلل å يقول »كلكم 
راع وكلكم مس��ؤول عن رعيته اإلمام راع ومس��ؤول عن رعيته والرجل راع يف أهله وهو مس��ؤول عن رعيته واملرأة 
راعية يف بيت زوجها ومس��ؤولة عن رعيتها واخلادم راع يف مال س��يده ومس��ؤول عن رعيته -قال وحسبت أن قد 
قال- والرجل راع يف مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته«. ويف لفظ مسلم »واملرأة راعية على 

بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم«.
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اأمكن اجلمع ج�ز.
جواز الضمان التجاري في الوظائف:

ويجوز مع ت�أجري العني ك�لعق�ر، اأو ال�سي�رة، اأو الكتب اأن ي�أخذ عليه� �سم�ن� جت�ري� اأو نقدي� 
اأو غري ذلك؛ الأن مق�سود الرهن هو �سم�ن االأداء، ودعوى اخت�س��س الرهن ب�لدين يف الذمة 
ال ت�س��ح اإذ ال دليل على هذا االخت�س����س بل يلحق به غريه بداللة املق�س��ود ال�رضعي من 

الرهن وهو موجود هن� وهو �سم�ن االأداء.
وكل �رضط مل مينع منه ال�رضع فهو ج�ئز؛ والأن اأخذ ال�س��م�نة اأدعى حلفظ االأموال، وكل م� 
يحفظ به االأموال مطلوب ب�جلملة يف مق�س��د ال�رضع، خ��سة عند خراب الذمم؛ الحتم�ل تعد 

ب�إتالف متعمد اأو ن�جت عن اإهم�ل فيم� ال يتغ��سى يف مثله.
وكذلك يجوز طلب �سم�نة جت�رية اأو نحوه� ملن يتقدم لوظيفة ع�مة اأو خ��سة �سم�ن� لعدم 
التفريط يف م� �سلم لهم من عهدات، وال�سم�نة هن� جتري يف ح�ل التفريط فقط، ال يف اإتالف 

بغري تفريط مم� ميكن تلفه ع�دة.
تنظيم وتسعير اإليجارات:

ويجوز للدولة اإ�س��دار ق�نون ينظم وي�س��عر قدر االأجرة يف اأم��ور معلومة)1( حتى ال يزيد 
الن��س االإيج�رات زي�دة تخل ب�ل�س��وق واحلركة التج�رية؛ وهذا من امل�س�لح الع�مة وهو مقدم 

على امل�سلحة اخل��سة؛ كم� اأنه يدفع مف��سد ع�مة؛ فرجح جوازه.

قال القرطيب يف ش��رحه للحديث يف القول املفهم ملا أش��كل من تلخيص كتاب مسلم )82/12( الراعي: هو احلافظ 
للشيء املراعي ملصاحله. وكل من ذكر يف هذا احلديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته، واؤمتن عليه، فيجب 
عليه أن جيتهد يف ذلك، وينصح، وال يفرط يف شيء من ذلك. فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له احلظ األوفر، 
واألجر أكرب. وإن كان غري ذلك طالبه كل واحد من رعيته حبقه، فكثر مطالبوه، وناقش��ه حماس��بوه؛ ولذلك قال 
å »ما من أمري عشرة فما فوقهم، إال ويؤتى به يوم القيامة مغلوال، فإما أن يفكه العدل، أو يوبقه اجلور«. وقد 

تقدم قوله å »من اسرتعي رعية فلم جيتهد هلم، ومل ينصح مل يدخل معهم اجلنة«.
1- قلنا »يف أمور معلومة« ألنه يتعذر ضبط التسعري لألجرة يف كل شيء فيكتفى مبا ميكن ضبطه كالعقارات والسكن 

واحملات التجارية ووسائل النقل وحنو ذلك.



55املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 55املقدمة فـي فقه الع�رص54 املقدمة فـي فقه الع�رص 54

مهنة المحاماة:
ومهن��ة املح�م�ة ج�ئ��زة، وهي اإج�رة اإن ك�ن االأجر معلوم�، اأم� اإن ك�ن ب�رضط جن�ح الق�س��ية 

فهي اإج�رة جع�لة ال يعطى اإال اإن وفى ب�ل�رضط.
وال جتوز املح�م�ة عمن تبني ظلمه، ف�إن فعل ع�س��ى الله وحمقت بركة عمله، لقوله تع�ىل 

نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )النس���اء(، وقول��ه تع���ىل نثڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺمث )النساء:107(.

الوظيفة العلمية وأخذ األجرة عليها:
واال�س��تئج�ر لتعلي��م العلم والق��راآن ج�ئز لقول��ه å: »اإن اأحق م� اأخذمت علي��ه اأجرا كت�ب 

الله«)1(.
واالأح�دي��ث الت��ي تنه��ى عن ذلك هي ح��وادث ع��ني وردت يف تعليم م�س��طر للتعليم مم� 
تق��وم به ال�س��الة والدين من الفرو�س ف�متنع ع��ن تعليمه اإال ب�أجر، وهذا م��� نراه جمع� بني 

الن�سو�س)2(.

1- قولنا »واالس��تئجار لتعليم العلم..« قلت: ما ذكرناه من النص خمرج يف صحيح البخاري برقم 5737 عن ابن 
عباس أن نفرا من أصحاب النيب å مروا مباء فيهم لديغ، أو سليم- فعرض هلم رجل من أهل املاء، فقال: هل 
فيكم من راق إن يف املاء رجا لديغا، أو س��ليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب على ش��اء فربأ فجاء بالشاء 
إىل أصحاب��ه فكره��وا ذلك وقالوا أخذت على كتاب اهلل أجرا حتى قدموا املدينة فقالوا: يا رس��ول اهلل، أخذ على 

كتاب اهلل أجرا، فقال رسول اهلل å »إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهلل«.
2- قولنا »وهذا ما نراه مجعا بني النصوص« يف املس��ألة كام منتش��ر، وال بأس أن نذكر ش��يئا من ذلك، قال ابن 
بطال يف ش��رح صحيح البخاري )405/6( ط/ الرش��د: اختلف العلماء يف جواز األجر على الرقى بكتاب اهلل وعلى 
تعليم��ه، فأجاز ذلك عطاء وأبو قابة، وهو قول مالك والش��افعي وأمحد وأب��ي ثور، وحجتهم حديث ابن عباس 
وحديث أبي س��عيد. وك��ره تعليم القرآن باألجر الزهري، وقال أبو حنيف��ة وأصحابه: ال جيوز على تعليم القرآن 
أج��ر. ق��ال الطحاوي: وجتوز األجرة على الرقى وإن كان يدخل يف بعضه القرآن؛ ألنه ليس على الناس أن يرقى 
بعضه��م بعض��ا، وتعليم الناس بعضهم بعضا الق��رآن واجب؛ ألن يف ذلك التبليغ عن اهلل إال أن من علمه أجزأ عن 
بقيتهم، وذلك كتعليم الصاة ال جيوز أخذ األجرة عليه، وال جيوز على األذان، واحتجوا بأحاديث ضعاف منها 
حديث ابن مس��عود أن النيب å قال: »اقرءوا القرآن وال تأكلوا به« وحبديث محاد بن س��لمة عن أبي جرهم، 
عن أبي هريرة، ومرة يرويه محاد عن أبي املهزم، عن أبي هريرة Ê قال: قلت: يا رس��ول اهلل، ما تقول يف 
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اأم� من فرغ نف�س��ه ووقته لذلك ف�أجرته ج�ئزة ب�إجم�ع. وعليه ا�س��تقرت املذاهب، والفت�وى، 
وهي كم� ي�أخذ املج�هد والق�س�ة واحلك�م وقد قلت قدمي� نظم�:

والعل��م والق��راآن اأفتى ال�س���فعيواأج��������رة ل��ل��ح��ج وامل���ن����ف���ع

الدراي��ْهوم�����ل����ك واأح����م����د رواي������ْه ذو  النعم���ن  ومن��ع 

وظيفة المعلم:
واملعلم موظف اأجري موؤمتن اأم�نة كبرية، ومقت�سى العقد ق�ئم على ذلك.

وال يدر�س اإال كفوؤ موؤهل ذو خلق ال �سيء وال متهتك)1(.

املعلمني؟ قال: »درهمهم حرام«. وحبديث املغرية ابن زياد عن عبادة بن نس��ى، عن األس��ود بن ثعلبة، عن عبادة 
بن الصامت أنه قال: )علم رجل من أهل الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا، فقال له رسول اهلل: إن سرك 

أن يطوقك اهلل طوقا من نار فاقبلها(.
واملغرية بن زياد ضعيف، وأبو جرهم غري معروف، وأبو املهزم جممع على ضعفه، وحديث ابن مس��عود ضعيف، 
وحم��ال أن تع��ارض هذه األحاديث إذا تس��اوت طرقها يف النقل والعدالة، وأم��ا إذا كان بعضها ضعيفا فالصحيح 
منها يس��قط الضعيف. وأما ق��ول الطحاوي: إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا ف��رض، فغلط؛ ألن تعلم القرآن 
ليس بفرض، فكيف تعليمه؟ وإمنا الفرض املتعني منه على كل أحد ما تقوم به الصاة، وغري ذلك فضيلة ونافلة، 
وكذل��ك تعليم الناس بعضهم بعض��ا الصاة ليس بفرض متعني عليهم، وإمنا هو على الكفاية، وال فرق بني األجرة 
عل��ى الرق��ى وعل��ى تعليم القرآن؛ ألن ذلك كله منفعة. وقوله عليه الس��ام: »إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب 
اهلل« هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغريه، فسقط قوهلم. وقد أجاز مالك أجر املؤذن، وكره أجر اإلمام، وأجاز 
الش��افعي مجيع ذلك حبديث ابن عباس وأبي س��عيد. قال املهلب: ومما يدل على جواز أخذ األجرة على ذلك، 
أن الذين أخذوا الغنم حترجوا من قسمتها وأكلها حتى سألوا رسول اهلل عن ذلك، فأعلمهم النيب أنها حال هلم 
أخذ األجر عليه، وأكد تأنيس��هم، وطيب نفوس��هم بأن قال »اضربوا لي معكم بس��هم«. انتهى كام ابن بطال وهو 

غاية يف اجلودة.
قل��ت: وق��د أمجع العلماء على أن أخذ األجرة على تعليم القرآن وتدري��س العلوم النافعة إن كانت من الدولة فا 
خ��اف يف جوازه��ا، وإمنا خاف احلنفية املذكور يف االس��تئجار على تعليم الق��رآن واحلديث والفقه وحنوها من 
العلوم الشرعية، وهو قوهلم القديم، وقد رجع متأخروهم عن هذا القول، فوافقوا اجلمهور يف اجلواز، وما اخرتناه 

من القول هو األقرب يف اجلمع بني النصوص، واهلل أعلم.
انظر حاشية ابن عابدين 282/3، ومطالب أولي النهى 641/3، واملغين البن قدامة 417/6.

1- املؤهل يكون بش��هادات أو إجازات أو خربات اس��تفاض معرفتها، والكفاءة تشمل القدرة، وهي متثل القدرات 
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ف�لكف�ءة القدرة العملية، واملوؤهل القدرة العلمية وح�س��ن اخللق، وم� بعده هو ح�سن ال�سرية 
وال�سلوك يف العرف الوظيفي االآن، واحلف�ظ على ال�سع�ئر والقيم الدينية واملجتمعية.

وال يجوز الغي�ب اإال بعذر ال تالعب، وال البدل اإال مبثله يف الكف�ءة ول�رضورة وب�إذن اجلهة 
امل�سئولة.

ويجب االإح�س�ن يف التعليم ل�س�ئر املواد، والرفق مع الط�لب، والن�سح له، وبذل الو�سع؛ الأن 
هذا مقت�سى العقد، فهو من االإيف�ء امل�أمور به نثڑ ککمث )املائدة:1(.

ويجوز ال�رضب املوؤدب ال املتلف اإن اقت�سى االأمر ذلك. وقد قر�س ر�سول الله å اأذن ابن 
عب��س طفال)1(.

ويجب على الدولة توفري و�س�ئل التعليم املطلوبة لتحقيق املق�سد منه من مع�مل وتطبيق�ت 
وتكنولوجي�، وي�س��تعمل كل م� ا�س��تحدث من الو�س���ئل؛ الأن ال�رضيعة ق��س��دة لالإح�س���ن 

نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(.

العلمية وهي حبسب العمل، ففي وظيفة املدرس قدرته على إلقاء الدرس أمام الطاب وما يتعلق بذلك.
وهذه اخلصلة من الكفاءة مطلوبة ضرورة إذ ال ميكن ملن ال يستطيع التدريس عمليا أن يوظف مدرسا ولو كان مؤها، 

وقد قال å »إنك ضعيف وإنها أمانة« ومعنى الضعف جار هنا.
وأما اش��رتاط اخللق فهو ش��رط يفسره ما بعده يف قولنا »وال متهتك«. وسيء اخللق هو الفاحش البذيء واملتهتك هو 

عديم االلتزام بالقيم دينا وعرفا.
ومن كان هذا حاله آذى الناس وضر، وال بد من دفع ضرره وأذاه؛ ألن ذلك أمر ش��رعي ودفعه هنا اش��رتاط حسن 

اخللق والسلوك واحلفاظ على الشعائر والقيم الدينية واجملتمعية، وهي ما تسمى عند الفقهاء »العدالة«.
1- قولنا »وقد قرص رس��ول اهلل..« احلديث متفق عليه )البخاري برقم 183، ومس��لم برقم 1825( واللفظ له، عن 
ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة أم املؤمنني -وهى خالته- قال فاضطجعت يف عرض الوسادة واضطجع رسول 
اهلل å وأهله يف طوهلا فنام رسول اهلل å حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول اهلل 
å فجعل ميس��ح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العش��ر اآليات اخلوامت من س��ورة آل عمران ثم قام إىل شن معلقة 
فتوضأ منها فأحس��ن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رس��ول اهلل å ثم ذهبت 
فقمت إىل جنبه فوضع رسول اهلل å يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتني ثم ركعتني 
ث��م ركعت��ني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء املؤذن فقام فصلى ركعتني خفيفتني ثم 

خرج فصلى الصبح.
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ومن اأتلف �سيئ� من اأث�ث وغريه بتفريط �سمنه.
ويحرم الغ�س بك�فة �س��وره لعموم »من غ�س فلي�س من�«)1(، ومن اأقبحه انتح�ل �سخ�س��ية 
الغري، واالختب�ر عنه، والغ�س��س كذاب خ�ئن، ومن اأعط�ه �سه�دة ع�ملً� بح�له فهو �س�هد زور)2( 

خ�ئن لالأم�نة كذاب، وكذلك من �سكت تواطوؤاً اأو ع�ون؛ لقوله تع�ىل نثٹ ڤ ڤ 
چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎمث )املائدة(.
ف���إن اأخذ عليه م�ال كرثت الذنوب، وهو ر�س��وة)3(، ويجب خلع وف�س��ل م��ن يثبت ته�ونه 
ومتريره وتع�ونه على الغ�س من مدراء وم�س��ئولني، وموجهني، اأو مدر�س��ني؛ الأنه ثبت ف�سقه 

ب�خلي�نة، وهذه والية اأم�نة.
ويحقق مع املتورط قبل ذلك؛ الأن ذلك من مت�م العدل والله ي�أمر ب�لعدل واالإح�س�ن نثچ چ 
چ ڇ ڇمث )النح���ل:90(، ف�إن تعهد بعدم العود فهل يرُقبل منه؛ الأن من ت�ب ت�ب 

الله عليه؟

 å أن رس��ول اهلل Ê 1- قولنا: لعموم »من غش..«، احلديث يف صحيح مس��لم برقم 294، عن أبي هريرة
قال »من محل علينا الساح فليس منا ومن غشنا فليس منا«. ويف رواية ملسلم »من غش فليس مين«.

2- قولنا »فهو ش��اهد زور« وهي من أكرب الكبائر للحديث الذي أخرجه البخاري برقم 5976 ومس��لم برقم 269، 
واللف��ظ ل��ه، عن عبدالرمحن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رس��ول اهلل å فقال »أال أنبئكم بأكرب الكبائر 
-ثاث��ا- اإلش��راك باهلل وعقوق الوالدين وش��هادة الزور أو ق��ول الزور«. وكان رس��ول اهلل å متكئا فجلس فما 
زال يكررها حتى قلنا: ليته س��كت. ولقوله تعاىل نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث 

)احلج(.
3- قولنا »وهو رشوة« ألنه دفع مال آلخر يف باطل طلبا ملوافقته عليه، ويف النص »لعن اهلل الراشي واملرتشي«، وهذا 
 å احلديث حس��ن صحيح، أخرجه أبو داود برقم 3582 بس��ند حسن عن عبداهلل بن عمر قال: لعن رسول اهلل
الراشي واملرتشي. وإمنا حسناه ألجل احلارث بن عبدالرمحن، وهو صدوق كما قال احلافظ وغريه. ورواه الرتمذي 
برقم 1337، وقال: هذا حديث حس��ن صحيح. وأخرجه كذلك بس��ند حسن من حديث أبي هريرة، وإمنا حسناه 
ألجل عمر بن أبي س��لمة فإنه صدوق، وألجل هذين احلديثني قال الرتمذي: حس��ن صحيح، فجمع بني الوصفني 
وهما احُلْسن باعتبار السند وبني الصحة باعتبار احلديثني فيكون حسنا لذاته صحيحا لغريه كما هو معلوم يف هذا 

الفن، وقد اكتفى األلباني بقوله: صحيح. وقول الرتمذي أمجع.
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هذا ال يجيء هن�؛ الأن امل�ل الع�م ال يت�رضف فيه اإال ب�مل�سلحة ولي�س رد مثل هذا من امل�سلحة 
الع�مة.

وميكن النظر يف قبول تعهد بع�س احل�الت بح�سب ق�عدة »ال �رضر وال �رضار«.
وعلى الدولة ت�س��جيع العلم واإكرام املعلم واملتعلم، وت�س��جيع املبدعني واملتفوقني، الأداء هذا 
اإىل حتقيق امل�س���لح الع�مة، وهي مطلوبة �رضع� فكذلك و�س���ئله�؛ الأن الو�س�ئل ت�أخذ اأحك�م 

املق��سد)1(.
ويجب ح�س��ور ط�قم التدري�س ك�مال من مدراء ومدر�س��ني يف اأول دقيقة للدوام اإىل اآخر 

دقيقة؛ الأن هذا مقت�سى العقد معهم.
ويعف��ى عن نحو خم�س دق�ئق جلري�ن العرف الوظيفي على الت�س���مح فيه� بال تكرار كثري 
خ�رج عن احلد املت�س���مح فيه، واإال حرم وحو�س��ب؛ الأن تكراره� ملن معه �ست ح�س�س يومية 
مثال، ينتج عنه غي�ب ن�س��ف �س�عة يف اليوم، ويف �ستة اأي�م ثالث �س�ع�ت، ويف �سهر اثنتي 

ع�رضة �س�عة، اأي: م� يع�دل �ست ع�رضة ح�سة �سهري�.
ويجب على الدولة اإ�سالح املن�هج على اأربعة م�ستوي�ت:

1. املن�ه��ج ال�رضعية الع�مة الت��ي حت�فظ على الدين والعقيدة واللغة والهوية االإ�س��المية 
وتعلم هذا القدر فر�س؛ الأن حفظ الدين وم� يتعلق به هو اأول املق��سد الكربى لل�رضع.

2. املن�هج العلمية التكنولوجية التي تنه�س ب�الأمة.
3. املن�هج التطبيقية والبحثية.

4. املن�هج الفكرية واملجتمعية واالأدبية وال�سي��سية واالقت�س�دية؛ الأن هذه امل�ستوي�ت حتقق 
االإح�س���ن الكلي امل�أم��ور به نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البق���رة(، والأن هذه من القوة 

وهي مطلوب �رضعي نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث )األنفال:60(.

1- قولنا »الوس��ائل تأخذ أحكام املقاصد«: هذه قاعدة ش��رعية مش��هورة ذكرها الفقهاء بعبارات خمتلفة، انظر: 
الف��روق للق��رايف )302/1(، ومع كونها تأخذ أحكام املقاصد إال أنها أخفض رتب��ة منها باإلمجاع. نقله القرايف يف 

الفروق )202/1( ط/ دار الكتب العلمية.
وقد قرر ابن عبدالسام هذه القاعدة وشرحها يف كتاب »قواعد األحكام« ص�46 -ط/ دار املعارف -لبنان.
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وفر�س على الدولة و�س���ئر القط�ع�ت التعليمية تعليم ال�سع�ئر الكربى للدين والعمل به� 
وال�س��الة ب�لطلبة يف اأوق�ت ال�س��الة، وتعظيم القراآن و�س��نة ر�س��ول الله å يف قلوبهم؛ 

کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  نثڌ  لعم��وم 
کگگ گ گڳمث )احل���ج(. وغربلة الطالب؛ الإخراج االأذكي���ء والعب�قرة ودعم 

تخ�س�س�تهم؛ الأن هذا يحقق العمل بفر�س الكف�ية يف اإيج�د التخ�س�س�ت.
وتوزع املنح الدرا�سية للموؤهلني، ويحرم اإدخ�ل غري موؤهل بو�س�طة، اأو ر�سوة، اأو حت�يل، اأو 
اأي و�س��يلة؛ الأنه يوؤدي اإىل اإعط�ء احلق لغري اأهله، ومنع امل�س��تحق ويوؤدي اإىل مف��سد وف�س�د 

تعليمي وتخلف البالد، وهذا كله من الظلم، وال�رضيعة ج�ءت لدفعه ومنعه.
وجوب التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره وما يلزم عند التفريط:

واالأج��راء واملوظف��ون يجب عليهم الدوام م��ن اأول دقيقة يف الوقت اإىل اآخ��ر دقيقة، وج�ز 
خ�سم ق�سط مق�بل التفريط يف الدوام مب� ال يت�س�مح يف مثله عرفً�.

ويج��ب على املوظف القي�م بجميع م� عليه من عمل، ف�إن مل يقم بذلك ملم�طلة اأو تالعب اأو 
ك�سل اأثم؛ الأنه خ�لف الوف�ء ب�لعقود نثڑ ککمث )املائدة:1(.

ف�إن ك�ن موظف� ب�أجرة �سهرية، اأو يومية؛ ف�إنه ي�أثم؛ الأن هذا نوع خي�نة لالأم�نة. وعليه اإثم من 
جهة عدم ق�س���ء ح�ج�ت الن��س ومع�مالتهم؛ الأنه املق�س��د ال�رضعي من الوظيفة وقد �سيعه 

وم� اإبرام العقد اإال لهذا املق�سد.
وج�ز ت�أديبه ب�لتحقيق واالإنذار واخل�سم ثم الف�سل اإن اقت�سى االأمر ذلك.

ف���إن ك�ن اأجريا ب�لعمل ال ب�ملدة كبن�ء، اأو هند�س��ة، اأو ط��الء، اأو خي�طة، اأو نحو ذلك من كل 
وظيفة اأو اأجرة تن�سبط ب�لعمل ال ب�ملدة؛ ف�إنه ي�أثم لتالعبه، ومم�طلته، وال يخ�سم من اأجره اإال 
اإن اأدى مطله اإىل ال�رضر الف�ح�س، كمن عقد مع �رضكة ا�س��ترياد توريد �س��لعة ملو�س��م كعيد 
ف�أخره� عن مو�س��مه�، مل يلزمه قب�سه�، ف�إن اأمكن بيعه� يف غري مو�سمه� بال �رضر قب�ست، 

ف�إن ح�سل �رضر �سمن بحكم عدلني ع�رفني بذلك.
واإمن� يحكم عدالن دفع� لل�رضر عن الطرفني وقطع� للنزاع واالأطم�ع.
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أخذ الموظف المال من المعاملين بمسمى إكرامية:
وال يج��وز ملوظ��ف يف قط���ع خ��س اأو ع���م، اأخذ م�ل من العمي��ل مب�س��مى »اإكرامية«، اأو 
»بق�س��ي�س« لتعجيل مع�ملته واإجراءاته، ف�إنه مك�س حمرم يفتح ب�ب خي�نة االأم�نة والتالعب، 
فال يعمل املوظف عمله املدفوع عليه راتب �س��هري اإال به��ذا الفعل؛ ويوؤدي اإىل ظلم الن��س، 
واالإ���رضار بهم من ت�أخري وعرقلة اإجراءاتهم وتقدمي املت�أخر الداف��ع، واأكل اأموال بظلم واإكراه 
وب�طل، وهو حمرم لقوله تع�ىل نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڃمث 

)النساء:29(.
ف�إن ك�ن �س���حب املع�ملة غري موؤهل مل� تقدم له، فدفع م�ال للتغ��سي عن ال�رضوط ومتريره، 
فهي ر�س��وة ملعون هو ومن اأخذ ومن �س��عى ب�لن�س »لعن الله الرا�س��ي واملرت�سي والرائ�س 

بينهم�«)1( وهو ال�س�عي.
الوساطات والهدايا:

وحترم ال�سف�ع�ت والو�س�ط�ت التي تخل ب�لنظ�م الع�م وامل�سلحة الع�مة؛ الأدائه� اإىل مظ�مل 
كثرية ومف��سد جمة، وم� اأدى اإىل املف�سدة حرم. ف�إن اأخذ عليه� م�ال زاد اإثمه وجرمه.

واأم� ال�س��ف�ع�ت والو�س���ط�ت اجل�ئزة وامل�رضوعة فهي التي توؤدي اإىل اإعط�ء ذي احلق حقه، 
واإي�س�ل احلق اإىل اأهله، فهذا م�رضوع وقد ي�سل اإىل الوجوب اإن ك�ن فيه ن�رضة ملظلوم لقوله 
ېئېئمث  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  نثې  تع���ىل 

)النساء:85()2(.
والهداي� وال�سي�فة للوالة واملوظفني كب�را اأو �سغ�را اإن ح�سلت من حمت�ج لق�س�ء ح�جة له 

1- سبق خترجيه.
2- قولنا لقوله تعاىل نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث: اس��تدالل 
على مشروعية الشفاعة احلسنة، وأما ما يدل على وجوبها يف حالة نصرة املظلوم فألن نصرة املظلوم من دفع الفساد 
يف األرض، وه��و واجب. وحلديث »انصر أخاك ظامل��ا أو مظلوما«، وهو يف صحيح البخاري من حديث أنس برقم 
2443، وهذا أمر، واألصل فيه الوجوب. وحلديث أبي موسى يف الصحيحني )البخاري برقم 1432، ومسلم برقم 

6858( »اشفعوا تؤجروا ويقضي اهلل على لسان نبيه ما شاء«.
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عندهم، ال يجوز فعله�، وال اأخذه�، وال اإج�بة الدعوة؛ الأنه� يف معنى املك�س اأو الر�سوة.
وقد ج�ء رجل فق�ل »هذا لكم وهذا اأهدي يل« فذمه ال�رضع ومنعه)1(.

ويجب على االإجراء من كب�ر امل�س��ئولني اأو �س��غ�ر املوظفني مع�ملة م� ب�أيديهم من العمل 
كمع�ملة م� هو الأنف�سهم لقوله å: »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه م� يحب لنف�سه«)2(.

تدوير المناصب وتوريثها:
ويج��ب االآن على الدولة يف الوظيفة الع�مة تدوير املن��س��ب؛ الأن هذا هو مقت�س��ى العدل 
وامل�س���واة، وبه تدفع مف��سد كثرية، وتو�سع لذلك �رضوط وت�أهيالت من ك�نت فيه دخل يف 

ق�نون تدوير املن��سب.
وال يج��وز التوريث للوظ�ئف الع�مة؛ الأن املن��س��ب اأم�ن�ت؛ وال ت��وؤدى اإال اإىل اأهله� نثۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النس���اء:58(. وق���ل تع���ىل نثڭ ڭ ڭ ۇمث 

)النساء:5(.
حتى املرياث ال�رضعي �رضط ت�سليمه للورثة بلوغهم را�سدين نثې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئی یی ی 

جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النساء(.
ف�إن ك�ن يف اأحدهم �س��فه؛ فال ي�س��لم له مرياثه، بل يعني الق��س��ي عدال يدير له م�له حتى 

ير�سد.
فه��ذا يف امللك اخل��س، فكيف يف الع�م، ف�الأمور الع�مة ال طريق فيه� للتوريث اأ�س��ال، وال 
يدل له� اأ�سل وال فرع يف ال�رضيعة، ف�لوظ�ئف الع�مة واالإدارات وجم�ل�س ال�سورى والنواب 
1- قولن��ا »وق��د جاء رجل..« هو يف حديث يف الصحيحني )البخاري برقم 2597، ومس��لم برقم 4843( عن أبي 
محيد الساعدي Ê قال استعمل النيب å رجا من األزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا أهدي لي. قال: فها جلس يف بيت أبيه، أو بيت أمه فينظر يهدى له أم ال والذي نفسي بيده ال يأخذ 
أحد منه ش��يئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان بعريا له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو ش��اة تيعر، 

ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثاثا. واللفظ للبخاري.
2- حديث »ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه« متفق عليه )البخاري برقم 13، ومسلم برقم 179( 

كاهما من حديث أنس.
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و�س�ئر الوظ�ئف الع�مة ال�رضط فيه� الكف�ءة وهي »القوة واالأم�نة« وال نظر اإىل غري ذلك يف 
االأ�سل.

العهدات الوظيفية:
ومن اأعطيت له عهدة فهي: اإم� داخلية اأو خ�رجية.

ف�لداخلي��ة م� ي�س��تعمله من اأقالم ودف�ت��ر، وتلفون، وكمبيوترات، وطب�عة، واآلة ت�س��وير، 
ودب��س���ت، وورقي�ت و�رضفي�ت ح�ل عمله يف مكتبه، وهذه اأم�ن�ت فال يجوز �رضف �س��يء 
منه�، اأو ا�س��تعم�له ا�س��تعم�الت خ��سة فيم� ال يت�س���مح مبثله مم� جرت به الع�دات واالأعراف 
الر�س��مية بخالف كونه على جهة اال�س��تغالل للم�ل الع�م، اأو ا�س��تعم�له فيم� ال يعفى عنه، 
ويتغ��س��ى حلق�رته وعدم اإمك�ن التحرز منه، فال يكتب بقلم امل�ل الع�م وال يطبع وال ي�سور 
م��� هو خ��س به ال عالقة له ب�مل�س��لحة الع�م��ة. ومن فعل ذلك فهو غ�ل)1(، يقول �س��بح�نه 

وتع�ىل نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )آل عمران:161(.
واأم� العهد اخل�رجية ك�ل�سي�رات مثال، اأو التلفون�ت النق�لة، ف�إن اأذن له يف ق�س�ء اأموره به� 

ج�ز بح�سب القوانني املنظمة لذلك وال يتج�وز.

1- قولن��ا »وم��ن فعل ذلك فهو غال«: ألنه اس��تعمل على عمل عام فكتم منه ش��يئا خيانة، والنصوص تدل على 
وجوب أداء األمانات، وهذه أمانة وإن قلت نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النس���اء:58( وهذا نص عام 
وحلديث عدى بن عمرية الكندي عند مس��لم برقم 4848 قال: مسعت رس��ول اهلل å يقول »من استعملناه منكم 
على عمل فكتمنا خميطا فما فوقه كان غلوال يأتي به يوم القيامة«. قال فقام إليه رجل أسود من األنصار كأني أنظر 
إلي��ه، فقال: يا رس��ول اهلل اقبل عنى عملك قال »وما لك«. ق��ال مسعتك تقول كذا وكذا. قال »وأنا أقوله اآلن من 

استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثريه فما أوتى منه أخذ وما نهي عنه انتهى«..
ق��ال القاضي عياض يف ش��رح حديث »من اس��تعملناه عل��ى عمل فكتمنا خميطا فما فوق��ه كان غلوال يأتي به يوم 
القيام��ة«: املخيط: اإلبرة. وفيه تعظي��م القليل من الغلول بقوله: )فليجئ بقليله وكثريه، فما أوتى منه أخذ( ذلك 

على قدر ما يراه اإلمام له، من استحقاقه يف عمله أو حاجته أو سابقته.
وقد جاء أنه أباح ملعاذ قبول اهلدية حني وجهه إىل اليمن ليجرب بها ما جرى عليه من التفليس، والظن مبعاذ أنه 
ال يقب��ل منه��ا إال ما طاب��ت به نفس مهديه، وأنه ممن ال يصانع أحدا يف حق من أجلها، فكانت خصوصا ملعاذ؛ 
مل��ا علمه منه النيب å م��ن النزاهة والورع والديانة، ومل يبح ذلك لغريه ممن مل يكن عنده مبنزلته، وحذر عليه 

ما قدمناه. انتهى كامه، انظر إكمال املعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض )124/6(.
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ف�إن مل يكن م�أذون� له ا�ستعم�له� يف خ��سي�ته، حرم عليه؛ ف�إن فعل دخل يف الغلول.
تناول اإلفطار وقراءة الصحف للموظف:

ويعط��ى املوظ��ف وقت��� معلوم� لتن���ول االإفط�ر، ف�إن مل يح��دد له ذلك ج�ز ل��ه بقدره الأن 
ال�رضورة تقدر بقدره�، والأن العقود ق�ئمة على ن�س »ال �رضر وال �رضار«.

واأم� قراءة ال�س��حف يف وقت الدوام، فال م�نع اإن ك�ن يف وقت فراغه عن ق�س�ء املع�مالت 
للن����س، واإال دخل يف االإثم؛ الأن العقد ال يت�س��من ال�رضر وقد اأ�رض ب�لغري اإال اإن ك�نت قراءة 

ال�سحف ذات �سلة بعمله اأو موقعه.
سجل الحضور والغياب اإللكتروني والعادي:

ومن امل�سلحة الع�مة �سبط �سجل احل�سور والغي�ب.
ومل� ك�ن ال�رضع ق�ئمً� على طلب االإح�س���ن يف كل �س��يء، ف�إن و�س��ع توقيع�ت اإلكرتونية 
للح�س��ور والغي�ب من ذلك االإح�س���ن؛ مل� يحق��ق من العدل وال�س��بط واإعط�ء كل ذي حق 
حقه؛ لعموم قوله تع�ىل نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(، وحلديث »اإن الله كتب 

االإح�س�ن على كل �سيء«)1(، وهذا من العدل واالإح�س�ن.
��ِبَط يف �س��جل لدى موؤمتن ال يج�مل وال يداهن، ف�إن  ف�إن مل يتوفر ال�س��بط االإلكرتوين �سرُ
فع��ل ذلك حتمل اأوزارا م��ن فعله ومن فعل غريه)2(، وجنى على نف�س��ه؛ الأن��ه متع�ون على 
االإث��م والعدوان وهو حم��رم نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئمث 

)املائدة:2(.
التوقيع عن الغير:

وال يج��وز التوقي��ع بدال عن الغري، وال التغطية عليه، فكل هذا من املظ�مل واخلي�نة لالأم�نة، 

1- قولنا: وحلديث »إن اهلل كتب اإلحس��ان على كل ش��يء« هو يف صحيح مسلم برقم 5167 من حديث شداد بن 
أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رس��ول اهلل å قال »إن اهلل كتب اإلحس��ان على كل ش��يء فإذا قتلتم فأحس��نوا 

القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فلريح ذبيحته«.
2- قولن��ا »حتم��ل أوزارا من فعل��ه ومن فعل غ��ريه« دليله قوله تع��اىل نثۅ ۉ ۉ ې ې ېېمث 

)النحل:25(.
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والغ�س لالأمة، وخالف الن�سيحة.
الصالة وشعائر اهلل في المرافق الوظيفية:

وفر�س على الدولة اأن جتعل وقت� لل�سالة وم�سلى يف جميع الدوائر احلكومية واجله�ت اإال 
يف ح�ل وجود م�سجد قريب؛ ليوؤدي املوظف �سع�ئر الدين الكربى ف�إن مل يكن ذلك من الدولة 

ففر�س على املوظف ال�سالة، ولو يف مكتبه اأو يف م�سجد قريب.
وعلي��ه اأن ي��رتك -ت�أجيال- م� عنده من عمل ليتفرغ لل�س��الة، ويرجع فورا الإمت�م عمله بعد 

فراغه من الفر�س والتطوع الراتب.
ولو اتخذ املوظفون ق�عة لل�سالة، اأو مك�ن�، اأو غرفة فقد اأح�سنوا؛ الأن اجلم�عة اإظه�ر للدين 

وتعظيم له.
ومن منع املوظف من اأداء ال�س��الة يف مكتبه اأو يف م�سجد قريب، فهو �س�د عن �سبيل الله 
عدو لله ور�سوله، ويجب حم��سبته، ف�إن ع�د لذلك وجب عزله عن واليته؛ الأنه م�س�ر للن��س 
يف دينهم وهو �رضر ف�ح�س ويف الن�س عزل االإم�م ب�س��ده عن ال�س��الة »ال، م� اأق�موا فيكم 

ال�سالة«)1(.
ف�إذا ك�ن هذا يف الوالي�ت الكربى الع�مة ففي مثل هذا اأوىل.

وهك��ذا االأم��ر يف املدار�س واجل�مع�ت وغريه�، فيجب جعل وقت ال�س��الة يف اجلدول الع�م 
كم� جتعل اأوق�ت الراحة؛ الأن هذا هو مقت�س��ى تعظيم �سع�ئر الله نثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )احلج(.
ف���إن اإق�مة ال�س��الة على الدولة اأول واجب يف �سي��س���ته�. وه��و فر�س �رضعي نثڌ ڌ 
گ  کگگ  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 

گڳمث )احلج(.

1- قولنا »ويف النص عزل اإلمام..« املقصود من النص هو ما أخرجه مس��لم برقم 4910 من حديث عوف بن مالك 
عن رسول اهلل å قال »خيار أئمتكم الذين حتبونهم وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم«. قيل: يا رس��ول اهلل أفا ننابذهم بالس��يف؟ فقال »ال ما أقاموا فيكم 

الصاة وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنزعوا يدا من طاعة«.
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ويراف��ق احلق االأول، ويتلوه: النظر يف توزيع الن�س��بة الواجبة م��ن الرثوات واالأموال على 
�رضائح املجتمع الفقرية واالأ�سن�ف الثم�نية نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆۆمث )التوبة(.
ومع هذا ب�لتوازي: ال�س��عي لالإ�س��الح ال�س���مل يف كل املراف��ق واالإدارات واإق�مة عوامل 
النه�س��ة �سي��س��ي�، واأخالقي�، وجمتمعي�، واقت�س���دي�، وع�س��كري�، وعلمي�، وه��و املعرب عنه 

ب�ملعروف.
وحم�ربة كل مظ�هر الف�س�د يف كل املج�الت، وهو من املق�سود ب�ملنكر يف االآية.

حقوق الموظف واألجير:
ويجب اإعط�ء الرواتب واالأجرة يف وقته� بال ت�أخري، وال توؤخر عن اآخر يوم يف ال�س��هر حتى 
يبداأ ال�س��هر االآخر، مل� ورد يف الت�سديد من الن�س��و�س كحديث اأبي هريرة عند البخ�ري عن 
النبي å اأنه ق�ل: »ق�ل الله: ثالثة اأن� خ�س��مهم ي��وم القي�مة رجل اأعطى بي ثم غدر ورجل 
ب�ع حرا ف�أكل ثمنه ورجل ا�س��ت�أجر اأجريا ف��س��توفى منه ومل يعط اأجره«)1(، وحلديث »اأعطوا 

االأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه«)2(.

1- أخرجه البخاري برقم 2227.
2- حديث »أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه«، قلت: هذا حديث جيد رواه عدد من الصحابة فمن ذلك ما 
أخرجه ابن ماجة يف السنن برقم 2443 عن عبداهلل بن عمر، قال: قال رسول اهلل å: أعطوا األجري أجره، قبل 
أن جيف عرقه. ويف س��نده عبدالرمحن بن زيد بن أس��لم ضعيف. وله ش��اهد من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى 
املوصلي يف املس��ند برقم 6682، وفيه عبداهلل بن جعفر بن جنيح ضعيف. وله ش��اهد آخر عند الطرباني يف الصغري 
برقم 34 من حديث جابر، وفيه حممد بن زياد ضعيف، وشرقي بن قطامي ضعيف، وجمموع هذه الشواهد جتعل 
احلديث من باب احلسن لغريه وأما الطريق اجليدة فهي ما أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )13/8( برقم 
3014، فقال حدثنا حممد بن علي بن داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حممد بن عمار املؤذن، عن 
املقربي، عن أبي هريرة Ê قال: قال رس��ول اهلل å »أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه«. قلت: هذا 
س��ند جي��د رجاله ثقات إال حممد بن عمار املؤذن وثقه ابن املدي��ين، وقال احلافظ يف التقريب: ال بأس به. وقال 

ابن معني: ال بأس به.
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ومق��دار الراتب يحدد بعدل، والعدل هن� م� يكفي ح�ج�ته و�رضوري�ته بتو�س��ط، وهو ع�دة 
و�رضع� م� وافق اأمث�له يف الوظيفة، ف�إن ك�ن الراتب زهيدا ال يكفي �رضوري�ته وح�جي�ته ف�إن 
ه��ذا عقد بغنب ف�ح�س، وهو حمرم، وال يق�ل هو ب�خلي�ر الأن الوظيفة الع�مة الغ�لب عليه� االآن 

اال�سطرار للقبول مع ال�رضورة وال�رضر، وهذا لي�س من العدل واالإح�س�ن واالإكرام)1(.
ويجب العدل يف الرتقي�ت للم�ستحق.

ويعط��ى املوظف حقه م��ن االإج�زات، والع��الوات، والرتقي�ت، وامل�س���عدات، والقرو�س، 
والعالج���ت، والبعث���ت اأ�س��وة ب�أمث�ل��ه وهذا مم� اأم��ر الله به يف عم��وم نثچ چ چ ڇ 

ڇمث )النحل:90(.
تسهيل الوصول إلى مسئولي العمل:

وال يجوز احتج�ب امل�سئول عن الن��س، وتع�سري الو�سول اإليه لقوله å: »من احتجب عن 
رعيته احتجب الله عن ح�جته يوم القي�مة«)2(.

م. والأنه يوؤدي اإىل خالف مق�سود الوالية، وم� خ�لف مق�سود الوالية َحررُ

1- تكلمنا عن موضوع الراتب والعدل فيه والتأصيل الفقهي لذلك يف عدة مواضع من كتابنا، كفقه »الرتبية والتعليم« 
وفقه »املؤسسة العسكرية« وغريهما.

2- احلدي��ث أخرج��ه أبو داود برقم 2950 عن ابن أبي مريم أن القاس��م بن خميمرة أخ��ربه أن أبا مريم األزدى 
أخربه قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فان. وهي كلمة تقوهلا العرب فقلت حديثا مسعته أخربك به 
مسعت رسول اهلل å يقول »من واله اهلل عزوجل شيئا من أمر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم 

احتجب اهلل عنه دون حاجته وخلته وفقره«. قال فجعل رجا على حوائج الناس.
قل��ت: ه��ذا احلديث من األحاديث السياس��ية وهو حدي��ث صحيح رجاله كلهم ثقات وس��ليمان بن عبدالرمحن 
الدمش��قي ش��يخ أبي داود وإن كان قيل فيه أنه صدوق كما قال النس��ائي وابن حجر، فقد قال الدارقطين والذهيب 
 å والفسوي وابن معني وأبو داود أنه ثقة. وله شاهد من حديث معاذ عند أمحد برقم 22129، قال رسول اهلل
»من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أوىل الضعفة واحلاجة احتجب اهلل عنه يوم القيامة«. قلت: وهذا الشاهد 
س��نده ال بأس به أو حس��ن فيه شريك بن عبداهلل القاضي، قال أمحد: صدوق ثقة إذا مل خيالف. وقال النسائي: 
ليس به بأس. وقال يف التقريب: صدوق خيطئ كثريا تغري حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وعمدة القول هنا يف هذا 

احلديث هو ما قاله أمحد؛ ألنه وافق الثقات، فحديثه هنا صحيح.
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الغلول واالختالس والتحايل:
واختال���س امل���ل الع���م، والتح�يل عليه حتت اأي م�س��مى من نرثي�ت اأو غ��ري ذلك من اأكرب 

املحرم�ت ال�رضعية.
وم��ن الغلول واخلي�نة رفع تقديرات ك�ذبة ل�رضف اأم��وال واعتم�دات، اأو املب�لغة فيه� فوق 

حقيقته� بغية جن�ية امل�ل.
وقد اجتمع هن� من املع�سية الكذب واخلي�نة والغ�س والغلول.

ومن الغلول: كتم قيمة املخيط والقلم؛ حلديث »من كتمن� خميط� فم� دونه ج�ء به غلوال يوم 
القي�مة«)1(.

وم��ن الغل��ول واخلي�نة �رضف اأموال ع�مة للنزهة وال�س��فر والرتفيه على كب�ر املوظفني، مم� 
ال يعود ب�لنفع على املوازنة الع�مة وال امل�س��لحة ويفتح ال�س��هية وال�س��هوة اأم�م االختال�س 
واالختالل، اإال م� اقت�س��ته الربامج املتعلقة ب�لعمل و�س��بطت ب�لعدل وجرى العرف الر�سمي 

يف اأمث�له� من الدول غري الف��سدة اإداري�.
محاسبة الموظفين المفسدين:

ومن الكب�ئر عدم حم��سبة املف�سدين واملختل�سني وا�ستمرار توليتهم واملن�كفة عنهم؛ حلديث 
»من اأع�نهم على ظلمهم فلي�س مني ول�ست منه«)2(.

ويجب حم��س��بتهم اأم�م اجله�ت املعنية املخت�سة، واإن اقت�س��ى االأمر حو�سب اأم�م الق�س�ء، 

1- هو يف صحيح مسلم وسبق خترجيه.
2- احلديث يف مس��ند أمحد بن حنبل برقم 18151، حدثنا عبداهلل حدثين أبي ثنا حييى بن س��عيد عن س��فيان 
حدثين أبو حصني عن الش��عيب عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رس��ول اهلل å أو دخل 
وحنن تسعة وبيننا وسادة من أدم فقال »إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مين ولس��ت منه وليس بوارد علّي احلوض، ومن مل يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم 
فهو مين وأنا منه وهو وارد علّي احلوض«. قلت: هذا سند صحيح متصل رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخني إال 
عاصمًا العدوي، وقد وثقه النس��ائي وروى له هو والرتمذي كما يف تهذيب الكمال وأخرجه كذلك الرتمذي من طريق 

مسعر عن أبي حصني بهذه الطريق، وقال حديث صحيح غريب ال نعرفه من حديث مسعر إال من هذا الوجه.
قلت: وهذا احلديث رواه عدد كبري من الصحابة وهو من األحاديث السياسية.
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وليحكم الق��س��ي مب� اأراه الل��ه من العدل يف هوؤالء بال خوف اأو رغب��ة اأو رهبة، يقول تع�ىل 
ۈئېئمث  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  نثې 

)النساء(.
ويح��رم الدف���ع عنه��م لعم��وم نثڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )النس���اء:107(، اأو 

حم�يتهم نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )القصص(.
الوظيفة األمنية:

ورج�ل االأمن، وال�رضطة، والبحث، والني�بة، و�س���ئر اجله�ت املعنية اأجراء. ومقت�س��ى العقد 
له��م اأنه يجب عليهم �س��بط االأم��ن، والعدل مع اخللق، ومنع كل م� يغ�س��ب الله من اجلرائم 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  نثڌ  لعم��وم  والفواح���س  واملنك��رات 
ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳمث )احلج(.

وكل م��ك�ن في��ه ذلك من ب�رات، اأو مراق�س، اأو فن�دق فيج��ب عليهم �رضع� منعه� اأو اإزالة 
منكراته�.

ويجب عليهم �سبط املف�سد ولو ك�ن ن�فذا يف الدولة؛ ف�إنَّ اأَْخَذ ال�سعيِف وَتْرَك الظ�مِل القوي 
حم��رٌم، وفي��ه هالك للخلق »اإمن� اأهلك من ك�ن قبلكم اأنه��م اإذا �رضق فيهم ال�رضيف تركوه واإذا 

�رضق فيهم ال�سعيف اأق�موا عليه احلد«)1(.
وال يجوز الأحد اختال�س مواطن اأو مقيم.

ويح��رم ا�س��تعم�ل ه��ذه االأجه��زة الأي غر�س �سخ�س��ي؛ الأنه��� لالأمة ككل حتف��ظ اأمنه� 
وا�س��تقراره� ودينه�، وهذا هو مقت�سى العقد معه�، وا�س��تغالله� الأغرا�س �سخ�سية خ�رجة 

عن النظ�م خالف لهذا العقد.

1- هذا احلديث متفق عليه )البخاري برقم 3475، ومس��لم برقم 4505( عن عائش��ة á أن قريشا أهمهم شأن 
املرأة املخزومية اليت س��رقت فقال: ومن يكلم فيها رس��ول اهلل å؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد 
حب رسول اهلل å فكلمه أسامة، فقال رسول اهلل å: أتشفع يف حد من حدود اهلل؟ ثم قام فاختطب ثم قال 
»إمنا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وايم 

اهلل لو أن فاطمة ابنة حممد سرقت لقطعت يدها« وهذا لفظ البخاري.
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وتعيون ع�سكري -اأي اأجرته- على الدولة ال على املواطن.
���مة عند خروج �س��جني، وهي عط�ء م�يل جربي لبواب ال�س��جن، وهي مك�س  �سَّ وحترم الَررُ

و�س��حت؛ الأنه��� ال معنى له� بحق فتك��ون من الب�طل املح��رم بعموم نثڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦمث )النساء:29(.

واإذا �سبط االأمن من يفعل الفواح�س لزم ت�أديبه وتعزيره، ف�إن ك�ن وكرا وجب منعه.
ويحرم ال�سرت على مروجي وجت�ر املخدرات، واخلمر، ومروجي الزن�، واللواط، والع�س�ب�ت، 

وقط�ع الطرق، والقتلة.
وك��ذا يحرم التغطية على مهربي كل �س���ر وحم��رم، وال يجوز اأخذ ر�س��وة منهم الإخالء 
�س��بيلهم، وه��و خي�نة لالأم�نة، ومن ثبت فعل��ه لذلك وجب اإح�لته للجه���ت املعنية للتحقيق 
معه؛ الأنه من االإ�س��الح يف االأر�س نثڀمث )األنف���ال:1(، ومن االأمر ب�ملعروف والنهي 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  نثڳ  املنك��ر  ع��ن 
ۀۀمث )آل عمران(.

التقدم للوظيفة:
وطلب الوظيفة مب�ح، ويجب على جهة القبول العدل واالإح�س�ن يف ذلك.

والعمل للمعي�س��ة لكف�ي��ة النف�س واالأهل ممن يعول واجب لقول��ه å »كفى ب�ملرء اإثم� اأن 
ي�سيع من يعول«)1(.

وال اإثم اإال يف ت�سييع الواجب�ت.
والأن »الرجل راع على اأهله وم�سئول عن رعيته«)2(.

والأن النفقة واجبة على الرجل نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:233(.
نثڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

ک ک ک کگمث )الطالق(.

1- حدي��ث »كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت« أخرجه مس��لم برق��م 2359 وأبو داود برقم 1694، كاهما من 
حديث عبداهلل بن عمر، ولفظ مسلم »كفى باملرء إمثا أن حيبس عمن ميلك قوته«.

2- تقدم خترجيه.
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وت�سبط ب�ملثل العريف نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(.
ويق��ول �س��بح�نه وتع���ىل نثوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث 

)اإلسراء(، واأول حقوقه النفقة على الق�در لغري ق�در.
ويف الن���س »الأن ي�أخ��ذ اأحدك��م اأحبل��ه فيحتطب خري ل��ه من اأن ي�س���أل الن����س اأعطوه اأو 

منعوه«)1(.
وخ��ري م� ي�أكل االإن�س���ن من عمل يده »وم� اأكل اأحد طع�م��� قط خرياً من اأن ي�أكل من عمل 

يده«)2(.
وقد رعى النبي å الغنم)3(، ورع�ه� مو�سى عليه ال�سالم نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )القصص(؛ فتبني بهذا م�رضوعية العمل.
وطلب الوظيفة احلكومية واالأهلية و�سيلة اإىل حت�سيل الرزق ف�رضعت.

ويجب طلبه� اإن مل يكن غريه� حت�سيال لنفقته ونفقة من يعول.
وعند التقدم للوظيفة ي�س�وى بني املتقدمني يف النظر اإىل توفر ال�رضوط؛ الأن هذا من العدل 

امل�أم��ور ب��ه نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎڈ ڈ ژ ژڑمث )النحل(.

وال م�نع عند ت�س���وي املتقدمني يف الكف�ءة واملوؤه��الت واخلربات اأن يقدم ذو ف�قة وح�جة؛ 

1- حديث »ألن يأخذ أحدكم أحبله« أخرجه البخاري برقم 2075 من حديث الزبري بن العوام Ê قال: قال 
النيب å »ألن يأخذ أحدكم أحبله خري له من أن يس��أل الناس«. وهو كذلك عنده برقم 2074 من حديث أبي 

هريرة Ê بلفظ »ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره خري من أن يسأل أحدا فيعطيه، أو مينعه«.
 å عن رس��ول اهلل Ê 2- قولنا »ما أكل أحد...« هو من حديث أخرجه البخاري برقم 2072 عن املقدام
ق��ال »م��ا أكل أحد طعاما قط خريا م��ن أن يأكل من عمل يده وإن نيب اهلل داود -عليه الس��ام- كان يأكل من 

عمل يده«.
3- قولنا »وقد رعى النيب å الغنم« ورد فيه ما أخرجه البخاري برقم 2262 من حديث أبي هريرة Ê عن 
الن��يب å ق��ال »ما بعث اهلل نبيا إال رعى الغنم. فقال أصحابه: وأن��ت. فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط 

ألهل مكة«.
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الأن مق�س��ود الوظيفة تولية كفوؤ اأم�نة العمل، وهذه م�س��لحة ع�مة، ومن جهة اأخرى منفعة 
املوظف براتب جمزئ ي�س��د ح�جته ومن يعول، وهذه م�س��لحة خ��س��ة معت��ربة، واجلمع بني 

امل�س�لح عند القدرة على ذلك مطلوب �رضعي؛ الأنه اإح�س�ن فوق اإح�س�ن.
في�سمله الن�س يف قوله تع�ىل نثھھمث، وقوله �سبح�نه نثچ چ چ ڇ ڇمث 

)النحل:90(، �سموال اأولي� مقدم� على م� يحقق م�سلحة من جهة واحدة.
المكافآت والتحفيزات:

وي�رضع الثن�ء على من اأح�سن من املوظفني وت�سجيعه مل� لذلك من امل�سلحة؛ والأنه حم�سن، 
ومق�بلة االإح�س���ن ب�الإح�س���ن اأمر م�رضوع وهذا منه نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث 

)الرحمن(.
ويف الن�س »�سوت اأبي طلحة يف اجلي�س خري من األف«)1(؛ وهو يدل على الثن�ء احل�سن على 

االأمر احل�سن.
ويعطى املح�س��ن يف عمله م� ين��سب من املك�ف�آت والرتقي�ت والتحفيزات م�دية ومعنوية، 
وهو اأمر م�س��لحي يخدم العم��ل وتقره ال�رضيعة وتطلبه؛ الأنه� ج�رية على مك�ف�أة املح�س��ن 

على اإح�س�نه.
الزي الوظيفي:

واإل��زام املوظفني ب��زي معني اأمر مب�ح يل��زم ب�لعقد وال�رضط في��ه لعموم نثڑ ککمث 
)املائ���دة:1(، والأنه مب�ح ال يتعلق ب�الإلزام به يف العقود مف�س��دة اأو مع�ر�س��ة �رضعية فج�ز؛ 

1- حديث »صوت أبي طلحة..« حديث حس��ن لغريه، أخرجه احلارث يف مس��نده كما يف »املطالب العالية بزوائد 
املس��انيد الثماني��ة« )359/16( برق��م 4025 قال احلارث: حدثنا قبيصة، ثنا س��فيان، عن عبداهلل بن حممد بن 
 Ê صوت أبي طلحة« å قال: قال رسول اهلل Ê أو أنس ابن مالك È عقيل، عن جابر بن عبداهلل

يف اجليش خري من ألف رجل«.
قلت: هذا س��ند رجاله ثقات إال عبداهلل بن حممد بن عقيل. قال يف التقريب جامعا بني كام أئمة احلديث فيه 
صدوق يف حديثه لني. قلت: وللحديث شاهد عند أمحد من حديث أنس برقم 13771 وفيه علي بن زيد بن جدعان 
ضعفوه وهو صاحل يف املتابعات والش��واهد كما قال احلافظ يف التقريب »ال حيس��ن حديثه إال باملتابعة والش��واهد«. 

قلت: فعلى هذا فحديثه حسن، نظرا للشاهد السابق.
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والأنه م�س��مول ب�لعف��و نثۉ ۉ ېېمث )املائ���دة:101(، والأن الزي املعني عل��ى وجه ع�م يف 
الوظيفة الر�س��مية اأو غري الر�س��مية له مق�س��د م�س��لحي اأقل��ه اأنه داخل يف التح�س��ين�ت، 
ولل�رضك�ت مق�سد م�سلحي غري هذا ميثل رمزا لل�رضكة و�س�رة جت�رية دع�ئية حممولة، وهذا 
نوع مق�س��ود يف التج�رات؛ والأنه يوؤدي اإىل ت�س���وي املوظفني على اختالف طبق�تهم امل�دية 
والوظيفية وهذا اأمر ح�س��ن؛ والأنه ي�سيع االن�سج�م والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا يحقق 

نوع م�سلحة للعمل؛ فال م�نع من ذلك اإذا.
عمالة األطفال:

وعم�ل��ة االأطف�ل �رضره� اأكرب من نفعه� عليهم لغلبة تركه ب�س��ببه� م� ينفعه يف حي�ته من 
تعليم وتربية وم�س���لح جمة، ويعظم ال�رضر عليه ح�ل انعدام ن�ظر عدل مل�س���حله؛ الحتم�ل 

وقوعه يف يد من ال خالق له في�سطهده نف�سي� وبدني� وم�لي�)1(.
ويجوز تعليم االأطف�ل العمل تدريب�؛ الأن الله �رضع لن�ظر اليتيم اأن يختربه ويدربه قبل بلوغه، 

ف�إذا بلغ ف�إن ك�ن را�سدا دفع له امل�ل واإال انتظر حتى ير�سد نثې ې ې ى ى ائ ائ 
ی  یی  ىئی  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النساء(.
تأهيل أصحاب االحتياجات الخاصة:

وت�أهيل اأ�س��ح�ب االحتي�ج�ت اخل��س��ة ك�أعمى، اأو اأخر�س، اأو مقعد عن احلركة من امل�س�لح 
الع�مة التي يجب على الدولة القي�م به�؛ الأنه� ن�ظرة للم�سلمني نظر م�سلحة وهذا منه.

والأن ترك ت�أهيلهم مب� ينفعهم يف حي�تهم ويتن��س��ب مع ح�التهم موؤد اإىل مف�سدة يف �رضيحة 
كبرية من املجتمع فيكون كثري منهم ع�لة يتكفف الن��س.

1- وكم ُيشق عليه يف الكد، وال ينظر إىل مصاحله تربية، وتعليما، وسلوكا، وقد يعتدى على عرضه، أو يباع من 
خناس��ني فج��رة يكرهون��ه على ذلك للتمول؛ فا يرجع بدين وال عرض وال م��ال وال عقل حمفوظ بنور العلم، بل 
قد تس��رق منه بعض أعضائه احليوية إن وقع يف يد جتار األعضاء البش��رية من الظلمة املفسدين يف األرض، وهؤالء 

حدهم هو حد احلرابة؛ ألنهم أشد إفسادا ممن خييف السبيل اآلمن.
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وقد وىلرّ ر�س��ول الله å ابن اأم مكتوم االأذان)1( وه��و اأعمى، وك�ن له من يخربه ب�لوقت، 
وواله على املدينة مل� ذهب اإىل مكة ف�حت�)2(.

ومع توفر كثري من العلوم التكنولوجية ي�س��هل ت�أهيلهم، وا�ستيع�بهم يف الوظ�ئف املختلفة 
املن��سبة لهم، والتي تكف ح�ج�تهم احلي�تية وتدفع عنهم الف�قة وامل�س�ألة.

نقابات الموظفين والعمال:
وللموظفني والعم�ل اإن�س���ء نق�بة له��م تدافع عن حقوقهم الع�دل��ة، وتن�رض املظلوم منهم، 
ومتن��ع البغ��ي والعدوان على اأحده��م، ومتثلهم يف اجله���ت املختلفة فيم� يحق له��� من اأنواع 

التمثيل احلقوقي.
وكل هذا، االأ�س��ل م�رضوعيته لعم��وم نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

ېئ ىئىئمث )املائدة:2(.
والتع�ون على طلب احلقوق الع�دلة ون�رضة املظلوم من الرب.

جمعية االدخار والتعاون بين الموظفين برواتبهم:
وللموظفني وغريهم اإن�س�ء جمعية �سخ�سية يتع�ونون من خالله� على االدخ�ر بجمع جزء مت�س�و 

من رواتبهم وي�سلم املبلغ ك�مال الأحد امل�سرتكني معهم �سهري� حتى يدور ذلك على الكل.
وهو عقد اإرف�ق م�س��مول بعم��وم نثەئ وئ وئ ۇئۇئمث )املائدة:2(، وبعموم نثۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(، ف�لكل حم�سن ويق�بل مبثل اإح�س�نه.
وتخريج��ه ال�رضع��ي اأنه عقد قر�س معني من متعددين معين��ني ب�أجل معني لكل فرد منهم 

ِلهم قب�س�. بت�ريخ م�ستقل، فهذا تعريفرُ اأوَّ
واأم� اآخرهم قب�س� فهي له جب�ية قر�س اآجل معني من معينني يف اأجل واحد.

1- قولن��ا »وق��د وىل النيب å ابن أم مكتوم األذان« األحاديث اليت ت��دل على ذلك كثرية خمرجة يف املوطأ ويف 
الصحيحني ويف السنن ويف املسانيد واملعاجم وهي أشهر من أن نذكر فيها حديثا أو حديثني.

2- قولنا »وواله على املدينة...« أخرجه أمحد برقم 12366 من حديث أنس Ê قال: اس��تخلف رس��ول اهلل 
å ابن أم مكتوم مرتني على املدينة، ولقد رأيته يوم القادس��ية معه راية س��وداء. قلت: سند هذا احلديث حسن 

ألجل عمران القطان صدوق وبقية رجاله رجال الشيخني. ويف الباب مجلة من األحاديث.
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واأم� م� بني االأول واالآخر فهو عقد قر�س معني اآجل اأقر�س��ه الآخرين واقرت�س��ه من اآخرين 
معينني َيْقب�سه منهم ويرُْقب�سه يف اأجل معني لكل �سخ�س.

وم��ن منعه بعلة اأنه قر�س جر نفع�)1( فلم ي�س��ب؛ الأن احلديث يف ذلك �س���قط وال ي�س��ح 
كق�عدة فقهية كذلك. وعلى فر�س الت�س��ليم ب�الحتج�ج به اأو ب�لق�عدة فنقول بعدم �س��وابية 

ذلك؛ والأن عموم احلديث خم�سو�س قطع� جلواز قبول الهدية بال �رضط وهذا جر نفع�.
والأن �سور التج�رات ب�لدين ج�ئزة يف االأ�سل مع جره� نفع� جت�ري� قطعي�، فدافع راأ�س م�ل 
َجهرُ الفقه�ء  ال�س��لم هو مقر�س، وق�ب�س��ه مقرت�س مق�بل �س��لعة، واأج�زه ال�رضع للح�جة، وَخرَّ

على بيع يف الذمة علة جوازه عموم احل�جة.
وكذا من يداين الن��س يف ال�سلع التج�رية ب�آجل مع زي�دة ثمن يفيد وي�ستفيد، وقد جر نفع�، 

وهو مب�ح؛ الأن االأ�سل حل التج�رات.
فال بد اأن يوؤول احلديث اأنه قر�س اإح�س���ن واإرف�ق �رضط معه ربٌح زائٌد على اأ�س��له، واإال لزم 
بعمومه اإبط�ل معلوم�ت اجلواز من االأدلة وهي كثرية، الأنه م� من اإقرا�س جت�ري اإال وله نفع.

1- قولن��ا »بعل��ة أنه قرض ج��ر نفعا« قلت: حديث »كل قرض ج��ر منفعة فهو ربا« حديث س��اقط باتفاق أهل 
احلدي��ث. رواه احل��ارث كما يف املطالب العالية رقم 1440 البن حجر، وفيه س��وار ب��ن مصعب وهو مرتوك با 
خاف، وهذا احلديث قال فيه العجلوني: وإسناده ساقط )كشف اخلفا( ط/ دار إحياء الرتاث العربي )125/2(. 
وقال احلافظ يف بلوغ املرام رقم 861 رواه احلارث بن أبي أس��امة وإس��ناده س��اقط. وقال أبو حفص عمر بن بدر 
املوصلي يف املغين عن احلفظ والكتاب: مل يصح فيه شيء عن النيب å ص�81، ط/ دار الكتاب العربي. وضعفه 
الس��يوطي يف »اجلامع الصغري«، والبوصريي يف »إحتاف اخلرية« برقم 2937. وعبداحلق اإلش��بيلي وأعله بس��وار 
ب��ن مصع��ب وقال إنه مرتوك وأقره الزيلعي يف نصب الراية )60/4( ط/ عوامة. وضعفه ابن امللقن يف »خاصة البدر 
املنري« ط/ مكتبة الرش��د )78/2(. وقال ابن عبداهلادي احلنبلي يف »تنقيح التحقيق«: هذا إس��ناد ساقط وسوار هو 
ابن مصعب وهو مرتوك احلديث )4 /180( ط/ أضواء السلف -الرياض. وقال الصنعاني يف »سبل السام«: إسناده 
س��اقط. وقال الس��خاوي واملناوي: إسناده ساقط -فيض القدير )5 /36( ط/ دار الكتب العلمية. وضعفه األلباني يف 
»ضعيف اجلامع« برقم 9728. وقال الفريوز آبادي: إنه موضوع وال عربة بأخذ كثري من الفقهاء به. وضعفه العامة 
اب��ن ب��از، كما يف جمموع الفتاوى )16 /294(، والش��يخ حممد بن صاحل العثيمني، وحممد رش��يد رضا يف املنار، 
وصاحب أس��نى املطالب. وكذا ليس��ت بقاعدة فقهية، وإمنا هو قول عن ابن عباس Ê وال إمجاع على العمل 

به. انظر املغين البن قدامة )111/9(، فقد نقل مذاهب يف ذلك. وكذلك ابن جنيم يف البحر الرائق.
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والأن امل�س���ألة يف املع�مالت اأ�سله� على االإب�حة، ف�إن ج�ء مع�ر�س ن�قل ع�ر�سه اأ�سل مبق 
على االأ�س��ل زائد على جمرد االإب�حة كم� هن�، قدم: الأن املبقي على االأ�سل اأوىل حتى يقطع 

مب� يزحزحه عن يقني االإب�حة االأ�سلية وعوا�سده�.
وه�هن� تع�ر�س اأ�س��ل االإب�حة االأ�س��لية مع ن�قل وهو: اأي قر�س جر نفع�؛ ف�س��عف الن�قل 

لكرثة ا�ستثن�ءاته، وع�سد االأ�سل ب�أ�سول االأمر ب�لتع�ون واالإح�س�ن.
وبق��ي الن�س الن�قل حل�لة متيقنة واحدة ال ت��رد هن�، وهي القر�س مع �رضط رده وربح زائد 

عليه.
فهذا هو اليقني من ت�أويالته وغريه� �سعيفة.

وهذا الت�أويل اليقيني ال يرد هن� يف م�س�ألة جمعية املوظفني.
الوظيفة في بالد الكفار:

والوظيفة يف البالد غري امل�سلمة ج�ئزة؛ لعموم اأ�سل االإب�حة، ومن ادعى املنع فعليه ب�لدليل 
ال�سحيح ال�رضيح اخل�يل من املع�ر�سة.

والنهي عن االإق�مة بني ظهراين امل�رضكني ك�ن لالإلزام ب�لهجرة اإىل املدينة، فلم� فتحت مكة 
رف��ع االإلزام ب�»ال هجرة بعد الفتح«)1(، ويحمل املنع بعده� على ح�لة احلرب؛ الإمك�ن اإ�س���بة 
مقيم��ني من امل�س��لمني، والأنه -اأي املقي��م- ن�ق�س الن�رضة، ال ن�رضة له يف ح�لة ا�ستن�س���ره 
وهو يف بلد مع�ه��دة نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀمث 

)األنفال:72(.
وهذه من علل النهي عن االإق�مة.

وق��د كف الله اأيدي املوؤمنني ع��ن مكة؛ الأجل املقيمني من امل�رضين ب�الإ�س��الم نثڄ ڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎڈمث )الفت���ح:25(، والعلة ه��ي نثچ چ ڇ ڇ ڇڇمث )الفت���ح:25(، وهذه تبعة، 

فنهى عن االإق�مة تربئة للذمة يف مثل هذه احل�الت.
1- حديث »ال هجرة بعد الفتح« متفق عليه عند البخاري برقم 2783، ومس��لم برقم 4936، وكاهما من حديث 

ابن عباس، ويف الباب أحاديث.
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ف�ل��رباءة يف حديث »اأن� ب��ريء من مقيم بني ظهراين امل�رضكني ت��رتاءى ن�ره�«)1( هي براءة 
تبعة من اإ�س���بته ح�ل حدوث حرب، فال يلزم اإثم وال دية؛ لتعذر التمييز بني م�رضك وم�سلم 

مقيم بينهم.
والأن ال�س��ح�بة ب�أمر من النبي å اأق�موا يف احلب�س��ة مه�جرين الهجرتني وا�س��تمروا بعد 
هج��رة النب��ي å اإىل املدين��ة ومل يلزمهم برتك بالد الكفر اإىل املدينة كم��� األزم من ك�ن يف 
مكه، وك�نت احلب�س��ة على الن�رضانية، فدل على جواز االإق�مة يف بلد غري م�س��لمة، وال يق�ل 
هو من�سوخ بحديث املنع؛ لعدم ثبوت الت�ريخ، بل هو دليل على م� قدمن� اأنه نهى لرفع التبعية 

وامل�سئولية عن املقيم يف بلد احلرب ح�ل احلرب.
والأن��ه ل��و حمل حديث املنع م��ن االإق�مة يف ب��الد الكف�ر على عمومه لل��زم وجوب هجرة 
امل�س��لمني ك�فة اإىل بالد االإ�س��الم، وهذه م�س��قة خ�رجة عن املعت�د، وقد ن�سخ هذا ب�»ال هجرة 

بعد الفتح ولكن جه�د ونية«)2(.
فلو منع من اأ�س��لم من االإق�مة يف اأهله واأر�سه ل�سق ذلك على من اأراد اأن ي�سلم يف اأ�سق�ع 
االأر���س، وللزمه الهج��رة، ومل يقل بهذا اأحد من اأهل االإ�س��الم، والأدى ذلك اإىل ال�س��د عن 

الدخول يف االإ�سالم لهذه امل�سقة؛ الأن مف�رقة الوطن واالأهل من اأعظم امل�سق�ت.

1- حديث »إني بريء..« خمتلف يف وصله وإرساله، وهذه علة، وقد أخرجه الطرباني يف أكرب معامجه برقم 2215 
من حديث جرير، قال: بعث رسول اهلل å سرية إىل خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع إليهم القتل، 
فبل��غ ذل��ك النيب å، فأمر هلم بنصف العقل، وقال »إني بريء من كل مس��لم يقيم بني ظهراني املش��ركني«، 
قالوا: يا رسول اهلل، ومل؟ قال »ال تراءى نارهما«. قلت: وإسناده صحيح، وقد أعل باإلرسال كما سيأتي. وأخرجه 
اإلمام أبو داود يف الس��نن برقم 2645، بلفظ )بعث رس��ول اهلل å س��رية إىل خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود 
فأس��رع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النيب å فأمر هلم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مس��لم يقيم بني أظهر 
املش��ركني قالوا يا رس��ول اهلل مل قال ال تراءى ناراهما قال أبو داود رواه هش��يم ومعمر وخالد الواسطي ومجاعة مل 
يذكروا جريرا(. قلت: وهذا يدل على ترجيح اإلمام أبي داود لإلرس��ال، وهو ما رجحه الرتمذي والبخاري وظاهر 
صنيع النس��ائي، فقد أخرجه يف الس��نن برقم 4780 مرسا، ورواه الرتمذي يف السنن برقم 1604 وبني االختاف 

فيه، وقال احلافظ يف بلوغ املرام برقم 1264: رواه الثاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله.
2- سبق خترجيه.
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ولذل��ك اخت��رب الله به� عب���ده امله�جرين االأول��ني، واألزمهم به� ن�رضة لدولته ور�س���لته ثم 
ن�سخت اإىل يوم القي�مة ب�لن�س ال�سحيح ال�رضيح املجمع على العمل به.

ف�الأ�سل االإب�حة االأ�سلية الع�مة زم�ن� ومك�ن�، واأ�سخ��س� يف العمل يف اأي مك�ن على وجه 
االأر�س.

ويجوز مل�س��لم اأن يلي والية للكف�ر يف بالدهم تعود ب�لنفع االإن�س���ين عليهم، لفعل يو�سف 
ال�س��ديق، وله اأن يقدم اال�ست�س���رات واخلربات يف وظيفته، واأن يقوم فيه� ب�لعدل والق�سط 
واالإح�س�ن واالأم�نة؛ لعموم االأدلة يف ذلك ومل يخ�س�سه� دليل اإال اأن يعمل حلربيني م� يقويهم 

على �رضر االإ�سالم فيحرم.
والأن يو�سف توىل والية ع�مة للكف�ر وهو من الر�سل، ومل يخ�س�س ذلك دليل.

بل �س���قه الله م�س���ق املدح واالمتن�ن عليه و�س��م�ه متكين� ورحمة نثڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈڈ ژ ژڑمث )يوسف:56(.

فمن توىل والية ع�مة اأو غريه� يف بالد امل�سلمني اأو غري امل�سلمني فهو متكني ورفعة ورحمة.
وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة:

ويج��وز الوظيف��ة يف القوات امل�س��لحة يف غري بالد امل�س��لمني ب���رضط اأن ال تكون حربية 
على امل�س��لمني حت�لف عدوهم، وحتمي��ه اأو تظ�هر عليهم يف قراراته�، اأو ت�س���رك يف احتالل 

بالده��م؛ الأنه حينئذ تع���ون على العدوان على امل�س��لمني نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 
ىئىئمث )املائدة:2(.

ف�إن ك�نت كدولة النج��س��ي امللك الع�دل ج�ز، وال يق�ل ثبت اإ�س��المه؛ الأنه ولو ك�ن م�سلم� 
ك�ن ح�كم� لدولة ن�رضانية.

ويرج��ح املنع اأن وظيف��ة اجلي�س واالأمن يف اأي دولة هو حم�ية الدولة ونظ�مه� ود�س��توره� 
وقوانينه��� ومعل��وم اأنه� تقوم يف د�س��توره� وقوانينه� على حكم الط�غ��وت امل�أمور ب�لكفر 
ب��ه فوظيفة امل�س��لم يف القوات امل�س��لحة غري امل�س��لمة من�ق�س له��ذا االأ�س��ل؛ الأنه حم�ية 

للط�غوت.
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الوظيفة في قوات حفظ السالم:
والوظيفة يف قوات حفظ ال�س��الم الدويل اإن ك�نت تع�ون� على االإثم والعدوان حرمت، واإن 

ك�ن فيه� فك نزاع يف دول غري امل�سلمني ج�ز.
اأم� يف بالد امل�س��لمني ف�الأ�س��ل حرمة تواجد اأي قوة دولية غري م�س��لمة يف بالد امل�س��لمني 

حيثم��� ك�نت؛ الأنه حمرم اأن يكون للك�فرين على املوؤمنني �س��بيال نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃڃمث )النساء(.

وا�س��تقدام قوات حفظ �س��الم دولية غري م�س��لمة يف بالد االإ�س��الم هو من اأعظم ال�سبيل 
والتمكني لهم، وهو �س��بيل النتق��س �سي�دتهم على بالدهم والتدخل يف م�سريهم وق�س�ي�هم 

و�سئونهم الداخلية.
ويدل له واقع� اأن الدول الكربى متنع وجود قوات حفظ �سالم على اأرا�سيه� بقرار �سي�دي، 

واإمن� جعلت هذه القوات للتمكن من رق�ب الدول االإ�سالمية، والدول ال�سعيفة.
ف�إن فر�ست ب�سلط�ن القوة الدولية على بلد اإ�سالمي، ومل ي�ستطع منعه�، فيكون اأع�س�وؤه� 
من امل�سلمني �رضط�، ف�إن تعذر ك�نوا الكرثة م� ا�ستط�عوا؛ ليكونوا على اطالع بعمل القوات 

ودفع �رضره� قبل وقوعه.
الوظيفة في األمم المتحدة:

وعم��ل امل�س��لم موظف� يف االأمم املتحدة ممثال عن دولته اأو موظف��� يف والية ع�مة اأو ع�دية 
فيه�: االأ�سل جوازه؛ الأنه� ال تخرج �رضع� عن كونه� ني�بة �سخ�س م�سلم عن الدولة امل�سلمة 
يف عم��ل معني اأم���م دول الع�مل يف مك�ن معني هو االأمم املتحدة، فيم� ينفع الدولة امل�س��لمة 
ويدفع عنه� ال�رضر، وهذا ظ�هر يف اجلواز، ولفعل يو�س��ف ال�س��ديق؛ والأن تقليل املف��س��د 

واجب وهذا منه.
ويج��ب عليه الدفع لل�رضر والت�آمر واملك�يد عن االإ�س��الم وامل�س��لمني وجوب� عيني�، ف�إن مل 

يفعل مع ا�ستط�عته اأثم واإال ف�نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(.
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ف�إن ك�نت الوظيفة يف االأمم املتحدة ال بد منه� حينئذ وال بد من ال�رضر لعجز املمثل عن دفعه 
حرمت؛ الأنه� �رضر على االإ�سالم وامل�سلمني)1(.

الوظيفة في المنظمات الدولية:
اأم��� املنظم�ت الدولية االإن�س���نية الت��ي يقت�رض عمله� على العمل االإن�س���ين، فال م�نع من 

الوظيفة فيه� والعمل معه�.
بل هو اأمر يف بع�س ح�الته ك�الإغ�ثة واإ�سع�ف اجلرحى، ونحوه� من امل�سمولة ب�الأمر ال�رضعي 

الع���م يف التع�ون على الرب والتقوى والرب امل�أمور به ولو مع غري م�س��لم م�س���مل نثڃ چ 
ککمث  ڑ  ڑ  ژ  ڈڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

)املمتحنة(.
والأن الوظيف��ة يف ه��ذه املنظم���ت اأنفع م��ن قطيعته�؛ الإم��ك�ن الدف�ع عن ق�س���ي� االأمة 
و�س��عوبه� ومظ�مله�، واإي�س�ل املعون�ت وامل�س�عدات واملن�فع اإىل املت�رضرين، ودفع القرارات 
اجل�ئرة �سدهم، وهذا اإن ك�ن يتحقق ب�لوظيفة فهي من دفع املف��سد وجلب امل�س�لح، وهذا اأمر 

�رضعي مق��سدي مقرر.
وظيفة الكافر في بالد اإلسالم مباحة

وتوظيف غري امل�س��لم يف بالد االإ�س��الم مب�ح وال م�نع منه، وقد ا�س��ت�أجر ر�سول الله ه�ديً� 
خريت��ً� ك�فراً يف هجرت��ه)2(، وع�مل يهود خيرب على اختالف الدين فدل على اجلواز، والأن الله 

نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ  يق��ول 
ککمث )املمتحنة(، وذلك من اأفراد هذا الع�م.

1- وتقاطع -حينئذ- بقرار عام من الدول العربية واإلسامية.
2- قولنا »وقد اس��تأجر رس��ول اهلل هاديا..« احلديث أخرجه البخاري برقم 2263 عن عائش��ة á واستأجر 
النيب وأبو بكر رجا من بين الديل ثم من بين عبدبن عدي هاديا خريتا -اخلريت املاهر باهلداية- قد غمس ميني 
حلف يف آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثاث ليال 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثاث فارحتا وانطلق معهما عامر بن فهرية والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة 

وهو طريق الساحل.
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استثناء الواليات العامة ألنها وظائف سيادية:
وي�س��تثنى تولية غري امل�سلم والية ع�مة على امل�س��لمني؛ الأنه� وظ�ئف �سي�دية للدولة يحق 

له� منعه� ب�ل�رضط الد�ستوري اأو الق�نوين وال�رضعي.
اأم� الد�ستوري والق�نوين فب�لن�س على ذلك ب�آلية تتخذه� الدولة.

اأم� ال�رضعي فالأن الله ح�رض الط�عة الأويل االأمر من املوؤمنني نثی ی ییمث )النساء:59(، 
وهو قيد معترب واإال ك�ن لغوا ال معنى له.

وحلرمة مواالتهم نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پمث )املمتحنة:1(.
وواليتهم اأكرب من جمرد مواالتهم؛ والأن ال�رضع اأج�ز خلع ح�كم م�س��لم ارتكب كفرا بواح�، 

ولو ب�ل�سيف »اأال نق�تلهم؟ ق�ل: ال. اإال اأن تروا كفرا بواح�..«)1(.
فمنعه -ابت��داء- اأوىل ب�لوجوب: والأن ال�س��مع والط�عة ممنوعة للك�ف��ر واملن�فق نثٻ پ 

پ پپمث )األحزاب:1(.
وم��� الوالية اإال �س��مع وط�عة؛ فحرمت لك�فر ومن�فق على م�س��لمني؛ والأن املق�س��ود من 
الوالية حفظ املق��س��د واأعاله� حفظ دين االإ�س��الم واإق�مة �س��ع�ئره، وفعل ذلك ال يكون اإال 

من م�س��لم، فوالية م�س��لٍم مق�س��ودة �رضعً� نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڦ  ڤ  نثڤ  )احل���ج(،  گڳمث  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ ڇ ڇ ڇمث )النور:55(.
واالأمر بربهم يف الن�س ملن مل يح�رب اأو يظ�هر ال ي�س��تلزم توليتهم؛ الأنه م�س��تثنى ب�الأدلة 

ال�س�بقة، ومبق��سد ال�رضيعة من متكني اأهل االإ�سالم حلفظ الدين.
ويرَُن�سُّ على �رضط االإ�س��الم و�رضط املواطنة ف�س��ال عن ال�س��ن والعقل والكف�ءة يف هذه 

1- حديث »إال أن تروا كفرا بواحا« أخرجه البخاري برقم 7056، ومس��لم برقم 4877، عن جنادة بن أبي أمية 
 å قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك اهلل حدث حبديث ينفعك اهلل به مسعته من النيب
قال: دعانا النيب å فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على الس��مع والطاعة يف منش��طنا ومكرهنا وعسرنا 

ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان.
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الوالي���ت الع�مة وجوب� �رضعي�؛ الأنه� و�س��يلة اإىل حفظ �س��ي�دة الدولة وم�س���حله� فوجبت؛ 
والأن الدول غري امل�س��لمة تتع�مل بهذا ال�رضط اإم� ب�لن�س اأو ب�لواقع، وتزيد اجلن�س��ية، حفظ� 

ل�س��ي�دته�، ومواالة �سعبه� والله يقول نثھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنفال(.

اأي: اإال تفعلوا تلك املواالة بينكم اأيه� املوؤمنون يكن ف�س�د يف االأر�س عظيم، وفتنة.
وال�رضط يف الوالية الع�مة اأن يكون م�سلم�، ومواطن اجلن�سية من اأو�سح �سور هذه املواالة 
ال�س��ي�دية فيم� بينن�؛ فوجب��ت علين� بهذا التكليف يف االآية، ف�تخ���ذ هذه الدول من امل�رضكني 
والكف���ر، وثنيني، وال ديني��ني، واأهل كت�ب �رضَط اجلن�س��ية والدي�نة له��ذه الوالي�ت الع�مة 
عندهم؛ الأن بع�س��هم اأولي�ء بع�س، وحم�يًة لل�سي�دة وامل�س��لحة العلي�، فوجب اأن تكون دول 

االإ�سالم كذلك يف هذه ال�رضوط بداللة نثھ ھ ھ ے ےۓمث )األنفال:73(.
ولقوله تع�ىل نثک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھھمث )التوبة(، فهذان ن�س�ن يف املواالة، ومن مقت�سي�ته� م� ذكرن�، وق�ل نثۀ 

ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈمث )التوبة(.

فتولية املن�فق والية ع�مة هو متكني الآمر مبنكر ومف�س��د؛ فوجب ا�سرتاط العدالة فوق جمرد 
ا�سرتاط االإ�سالم.

الشروط لألعمال والوظائف:
ي�س��رتط يف اإج���رة الع�ملني والعم�ل يف اأي مهنة: البلوغ را�س��دا والعق��ل والكف�ءة، وهي 

القوة واالأم�نة.
ف�رضط البلوغ را�س��دا؛ الأن االإج�رة عقد وال ي�س��ح مع �س��بي؛ الأنه ال نظر له يف االأموال، 

فينظر له وليه حتى ير�سد، والر�سد مق�رن للبلوغ، اأو بعده نثې ې ې ى ى ائ ائ 
ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
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جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النساء(.
واأم��� ���رضط العق��ل؛ فالأن املجن��ون اأوىل من ال�س��بي يف املن��ع؛ الإم��ك�ن تدريبه بخالف 

املجنون.
واأم��� ���رضط الكف�ءة وهي الق��وة واالأم�ن��ة: ف���نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث 
)القص���ص(، وهي احلف��ظ والعلم يف ن���س نثڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچمث 

)يوسف(.
و�س��ي�ق هذا الن�س م�س���ق االإقرار دليل على اأنه مق�س��ود �رضع��ً� يف الوالي�ت، ودل على 
وجوبه اأن نقي�س��هم� ال�س��عف واخلي�نة وهم� مو�سالن اإىل خالف مق�س��ود ال�رضع يف دفع 

املف��سد بل يو�سالن اإىل مف��سد وف�س�د كثري يجب دفعه.
وي�س��رتط يف الوظ�ئ��ف الع�مة -اأي الوالي���ت الع�مة يف الدولة- البلوغ را�س��دا، والعقل، 

والكف�ءة، واالإ�سالم، والعدالة.
ويزاد ب�لتوافق ال�رضطي الد�س��توري والق�نوين �رضط اجلن�سية الوطنية؛ وال م�نع منه؛ الأنه 

�رضط م�سلحي اعتربه اأهل اعتب�ر امل�س�لح من ال�سعب.
ويزاد لبع�س الوالي�ت اله�مة مع هذه ال�رضوط اجلن�سية الوطنيةرُ واإ�سالمرُ الزوجة واالأبوين، 

وال م�نع منه؛ الأنه مب�ح اعترب اليوم خ�دم� للم�سلحة العلي� للبالد فيلزم ب�ل�رضط.
ودل على اأنه خ�دم للم�س��لحة العلي� اأنه �رضط توافقي للجم�عة ب�أكرثية، وراأيه� امل�س��لحي 
معترب ويد الله مع اجلم�عة، والأن دول الع�رض من غري امل�س��لمني ت�س��رتطه ال دي�نة؛ فلم يبق 

�سوى مالحظته� للم�سلحة الدولية املع��رضة.
وي��زاد ب�لتواف��ق من ال�رضوط م��� ال ين�ق�س العقد وال يبطله وال ينق���س املنفعة وال ي�رض 

ب�لطرفني.
ومن ال�رضوط املب�حة الزائدة �رضط املواطنة)1(، فتجوز يف االأ�س��ل وم� �رضط يف العقود مم� 
ال ين�ق�س ال�رضع فهو جزء من العقد ي�سمله عموم نثڑ ککمث )املائدة:1(، والأن االأ�سل 

1- وهو ما يسمى مبواطنة الوظيفة تقدميا ألهل البلد من املواطنني على غريهم من املقيمني.
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عدم امل�نع، والأنه �رضط يحقق م�سلحة ملن ا�سرتطه يف بع�س املوؤ�س�س�ت وال�رضك�ت.
واإذا ا�سرتط هذا ال�رضط يف الدولة ر�سمي� ج�ز يف االأ�سل، وعلة جوازه حتقيقه م�سلحة دفع 
مف�سدة الفقر والبط�لة يف ال�سعب بتوظيف املواطنني، وهي معتربة االآن كم�سلحة اقت�س�دية 
حتقق االأمن واال�ستقرار، وي�سرتط له� اأن تكون بتو�سط معقول ال ت�رض ب�لبلد من حيث منع 

اال�ستف�دة من اخلربات الوافدة.
وي�سرتط كذلك اأال يرُ�رضَ ب�ملقيمني من امل�سلمني يف ذلك البلد امل�سلم من غري احل��سلني على 

جن�سيته�، فال ي�رضحون من اأعم�لهم.
ب��ل يرتب لهم و�س��ع وظيفي بال �رضر به��م؛ الأن ال�رضر حمرم »ال ���رضر وال �رضار«)1(، 
والأن ال�رضر ال يزال ب�ل�رضر؛ والأن املوؤمنني بع�س��هم اأولي�ء بع�س ب�لن�س، وهوؤالء املقيمون 

موؤمنون وواليتهم واجبة، ولي�س من واليتهم االإ�رضار بهم يف وظ�ئفهم.
أنواع المهن والوظائف:

االأ�سل يف كل املهن االإب�حة م� ك�نت، وال يثبت حترمي نوع اإال بن�س، وم� يثبت ب�لن�س حترميه 
قليل جدا وهو: ك�تب الرب� و�س���هداه وهذا ي�س��مل طب�عة الوث�ئق واملح��سب الربوي، ومدخل 
البي�ن�ت، وال�س��يك�ت، والكمبي�الت، وال�سندات، وال�س�هد على ذلك -�سواء ك�ن �سخ�س�، اأو 

جهة ك�رضكة، اأو بنك- ف�إن هذا حمرم »لعن الله اآكل الرب� وموكله و�س�هديه«)2(.
ويحرم امته�ن �سن�عة اخلمر فردي� اأو جم�عي� اأو ر�سمي� اأو اأهلي�. وكل م� تعلق بخدمة اخلمر 
و�س��ن�عته وتوريده وتوزيعه وتقدميه فهو حمرم ب�لن�س »لعن الله يف اخلمر ع�رضة ع��رضه� 
ومتع�رضه� و�س���ربه� وح�مله� واملحمولة اإليه و�س���قيه� وب�ئعه� واآكل ثمنه� وامل�س��رتي له� 

وامل�سرتاة له«)3(.
1- سبق خترجيه.
2- سبق خترجيه.

3- حديث »لعن اهلل يف اخلمر عش��رة« حديث حس��ن صحيح، أخرجه اإلمام أمحد يف املس��ند برقم 4787 قال: 
ثنا وكيع حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن أبي طعمة موالهم وعن عبدالرمحن بن عبداهلل الغافقي أنهما 
مسعا ابن عمر يقول: قال رسول اهلل å: لعنت اخلمرة على عشرة وجوه لعنت اخلمر بعينها وشاربها وساقيها 
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وتهريب املخدرات ب�أنواعه� حمرم، واملع�ونة على ذلك ب�أي �س��كل اأو و�سيلة نثەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئمث )املائدة:2(.

وال جتوز وظيفة يف ملهى م�جن م� ك�نت؛ الأنه� تع�ون على االإثم.
وكل وظيفة فيه� مع�سية من�سو�سة ب�لدليل الث�بت فهي من املك��سب املحرمة.

واأقبحه� العم�لة للعدو على امل�س��لمني؛ الإطالعه عدوهم على اأ�رضارهم نثٱٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پمث )املمتحنة:1(.

اد)1( حمرم، وال�س���حر، وكذا جت�رة االأعرا�س، وج��س��و�س على ال�س��عب حل�كم  وعم��ل القورّ
لعموم نثڀ ٺمث )احلجرات:12(، وع�س�ب�ت بيع االأع�س�ء، والقر�سنة البحرية اأو الربية 
اأو اجلوية اأو االإلكرتونية، اأو ن��رض �س��اللة، وهوؤالء يجتهد الق�س���ء يف عقوبتهم وقد ت�س��ل 

اإىل حد احلرابة؛ الأنه ف�س�د يف االأر�س نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ ڳڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.
مهمات الوظائف:

، والفتوى، والدعوة اإىل الله، وواليٌة ع�مٌة لع�دل، والقي�م على احلقوق  واأهم الوظ�ئف التعليمرُ

وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها. قلت: هذا س��ند حس��ن. أبو طعمة هو 
ه��ال األم��وي، قال الذهيب: ثقة. وذكره ابن حبان يف الثقات. وقال يف التقريب مقبول. وعبدالرمحن الغافقي قال 
يف التقريب مقبول. قلت: فمجموع روايتهما يشهد بعضها لبعض فيحسن احلديث ولكنه صحيح بشواهده فهو عند 
ابن ماجة من حديث أنس برقم 3381 وفيه شبيب بن بشر، قال ابن معني: ثقة. وقال البخاري: منكر احلديث. 
وق��ال اب��ن حجر: صدوق خيطئ. قلت: وقد وجدت له متابعا يف مس��ند أبي يعل��ى املوصلي إذ تابعه عبداهلل بن 
عب��داهلل ب��ن عمر عن أبيه وهو ثقة، فهذه متابعة جيدة. واملتابعة كذلك عند أمحد برقم 5716. وعند احلاكم برقم 
2235. وله متابعة أخرى من طريق عبدالعزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند الطرباني يف املعجم األوسط برقم 
7816، ويف الكب��ري برق��م 713. وأخرج احلديث احلاكم برقم 2234 م��ن حديث ابن عباس، وقال: هذا حديث 
صحيح اإلس��ناد وش��اهده حديث عبداهلل بن عمر ومل خيرجاه، وقال الذهيب يف التلخيص صحيح. وقال الرتمذي: 

.í وقد روي حنو هذا عن ابن عباس وابن مسعود
1- القّواد أي السمسار للدعارة.
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لل�رضائح ال�س��عيفة والدف�ع عنه�، ون�رضة املظلوم، والق�س���ء، وامل�لية، واالإعالم، واالأمومة، 
والرتبية، والطب، واجلي�س، والزراعة، وال�سن�عة، وعلوم النه�سة.

اأم� التعليم؛ فالأنه و�سيلة حلفظ الدين والدني� وحفظ العقل وهو اأحد املق��سد الكربى.
واأم� الفتوى والدع��وة اإىل الله فلقوله تع�ىل نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈڈمث )فصلت(.
واأم��� الوالية الع�مة لع�دل؛ فالأنه� و�س��يلة حلفظ املق��س��د الكربى، وجلب امل�س���لح ودفع 

املف��سد عن الن��س.
وم� عظم فيه منفعة اخللق عظم طلبه �رضع�.

واأم� القي�م على احلقوق ون�رضة املظلوم فلعموم »الق�ئم على امل�س��كني واالأرملة ك�ل�س���ئم 
الذي ال يفطر والق�ئم الذي ال يفرت«)1(.

فيعم النق�ب�ت واملنظم�ت والهيئ�ت واملوؤ�س�س���ت واجلمعي�ت املدافعة عن احلقوق والدافعة 
لل�رضر الواقع واملتوقع.

واأم� الق�س���ء فلف�سله النزاع ودفع اخل�س��ومة والفتنة ورفع املظ�مل، وهذا مق�سود �رضعي 
معلوم �رضورًة ِبَحكم الن�سو�س وتعليالته� ودالالته�، واالختالل فيه ب�ب ف�س�د ع�م وفتنة.
واأم� حفظ امل�لية �س��واء ك�ن ع�م� اأو خ��س�؛ فالأنه يخدم اأحد اأكرب مق��سد ال�رضيعة الكربى 

وهو حفظ امل���ل وبه تقوم احلي�ة نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(، ف�سم�ه� قي�م� اأي: للحي�ة.

واأم� االإعالم؛ فالأنه قوٌل للحق، ون�رض للف�سيلة على وجه ع�م ال يقوم غريه مق�مه، و�سالح 
العمل ت�ب��ع ل�س��داد الق��ول نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )األحزاب(.

واأم��� االأموم��ة؛ فالأنه� حتفظ الطفولة والن�سء، وهو مق�س��د �رضع��ي �رضوري يعرب عنه 
بحفظ الن�سل.

1- حديث »القائم على املسكني..« أخرجه البخاري برقم 5353 من حديث أبي هريرة Ê بلفظ »الساعي على 
األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهلل، أو القائم الليل الصائم النهار«.
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واأم� الرتبية فهي رع�ية املك�رم وترك اأ�س��داده�)1(، وهو مق�سود معترب يف ال�رضع، مو�سل 
اإىل االإ�سالح املجتمعي الع�م.

واأم� الطب؛ فمتعلق بحفظ النف�س.
واأم� اجلي�س؛ فمتعلق بحم�ية املق��سد واجله�د واالأمن واال�ستقرار.

واأم� الزراعة وال�سن�عة واالإنت�ج فو�س�ئل �رضورية وح�جية لال�ستخالف يف االأر�س.
واأم��� علوم النه�س��ة والتكنولوجي�؛ فالأنه� مو�س��لة اإىل مت�م الق��وة والتمكني يف االأر�س، 

وهذا مق�س��ود �رضع��ي نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇمث )النور:55(.

V V V V V

1- راجع ذلك يف »فقه الرتبية والتعليم« من كتابنا هذا.
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الفقـه الطبي
> نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )املائدة:32(

> »من ت�سدق ب�سيء من ج�سده كان له من الأجر مبثل ما ت�سدق« حديث �سحيح

> »تداووا فاإن اهلل عزوجل ما اأنزل داء اإل اأنزل له �سفاء« حديث �سحيح

> »من عاد مري�سا مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع« حديث �سحيح

> الط���ب اإيج���اده وتعليم���ه واإن�ساء جامعاته وكليات���ه ومراكز اأبحاثه وتخري���ج املتخ�س�سني مبا 

يكافئ الع�سر واإمكاناته فر�س عني على الدولة

> اأيها الطبيب:

- الإن�س���ان حم���ل اأمانة ت���رباأت منها اجلب���ال وال�سم���اوات واملخل�قات، فكي���ف اإذا كانت تلك 

الأمانة التي بني يديك هي الإن�سان نف�سه!؟

- املر�س حالة من حالت احلياة، م��س�عة لتخترب الت�سرفات فيها من املري�س واملجتمع

- ل تك�سف اأ�سرار ما تطلع عليه من املري�س؛ لأنها اأمانات

> حف���ظ الع����رات و�سرتها م���ن الفرائ�س الك���ربى، ول ُتْك�س���ف اإل لل�سرورة الق�س����ى، وبقدر 

ال�سرورات فقط
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الفقه الطبي
مهنة الطب: فر�س كف�ية، وم� ال يقوم فر�س الكف�ية اإال به فهو فر�س مثله؛ الأن الو�س�ئل 

ت�أخذ اأحك�م املق��س��د)1(، كبن�ء اجل�مع�ت الطبية املتخ�س�س��ة ع�لي��ة التقنية، وت�أهيل االأطب�ء 
بتخ�س�س�ت ف�ئقة، وتوفري جم�الت البحث ومراكزه، والدرا�س�ت العلي�.

والطب تتعلق به من املق��سد ال�ستة لل�رضيعة: حفظ النف�س والن�سل.
ر ب�لله والتخل�س  وعلى املري�س التوبة الن�س��وح ف�إنه يف اأ�سد االأوق�ت ح�جة اإىل الله ويرُذكَّ

من الذنوب، وهذا على الطبيب وغريه.
ويجب على الطبيب اأمر من مير�س��ه ب�ل�س��الة وال�سي�م اإن راآه ق�رض؛ الأنه من التع�ون على 

ال��رب والتقوى، والأنه من االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، ومن التن��س��ح نثڀ ٺ 
ٺ ٺٺمث )العصر(.

وال يجوز لطبيب اأن ي�أمر املري�س برتك ال�سالة اأو ركن منه�، اأو ترك ال�سي�م. بل ي�سخ�س 
احل�ل��ة طبيً� ويعر�س امل�س���ألة فقهيً� على ع�مل يفتي يف ذل��ك؛ لقوله تع�ىل نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ھھمث  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  نثۀ  تع���ىل  ولقول��ه  )اإلس���راء:36(،  ۈئېئمث  ۈئ  ۆئ 

)األنبياء(.
وأمراض النس��اء يجب اأن تخت�س به� الن�س���ء يف االأ�س��ل، دفع� ملف�س��دة ك�سف العورات 

للرج�ل االأج�نب واإق�مة لفر�س الكف�ية.
وتخ�س���س له اأخ�س�ئي�ت؛ الأن املراأة عر�س، ويحرم ك�سف عوراته� اإال لزوج ال لغريه، ولو 

ك�ن اأخ� اأو حمرم�.
وال يج��وز يف احل���الت اجل�رية جمرى الع�دي�ت اأن يولد املراأة اإال امراأة، ويح�س��ن خبرية، اأو 
طبيبة ن�س�ء وتوليد، وللزوج توليد زوجته، وال يجوز للرجل االأجنبي ذلك ولو ك�ن طبيب� اإال 
لل�رضورة وال �رضورة اليوم يف ذلك؛ لكرثة طبيب�ت الن�س�ء، ف�إن تعذر ذلك وت�رضرت املراأة 
يف ال��والدة لع�رض والدته�، وال توجد طبيبة، اأو توجد وال ي�س��مح زمن ب�لذه�ب اإليه� فيذهب 

1- تقدمت.
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به� ولو اإىل طبيب اأجنبي لتوليده� دفع� لل�رضر الب�لغ عنه�، وال�رضورات تبيح املح�سورات 
نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہہمث )البق���رة(، وتق��در ال���رضورة 

بقدره� وال يزاد عليه�، فيك�سف من املراأة م� ال بد منه للعملية اأو الوالدة فح�سب.
ويؤمر املريض بالصدقة »داوو مر�س���كم ب�ل�س��دقة«)1(، وكذا اال�ستغف�ر، ف�إنه قوة لقوله 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  نثۇئ  تع���ىل 
ی ی جئ حئمئمث )هود(.

والتوب��ة م��ن الذنوب ق�ل å: »م� اختلج عرق وال ع��ني يف ابن اآدم اإال بذنب وم� يدفع الله 
عنه اأكرث«)2(.

ۅۉمث  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  نثۇ  لل��ه  والدع���ء 
)النمل:62(.

وزي�رة املري�س قربة عظيمة عند الله لالأدلة على ذلك)3(.

1- حديث »داووا مرضاكم بالصدقة« أخرجه الطرباني يف األوس��ط وفيه موس��ى بن عمري الكويف ضعيف. وأخرجه 
اإلمام أبو الطاهر الس��لفي يف الدعاء خمطوط جوامع الكلم )إس��ام ويب( عن عبادة بن الصامت. قلت: والسند إىل 
ُن ِمْثُلُه، وقد وجدُت له متابعا جيدا من طريق حممد بن خريم عن هشام بن عمار عن  عبادة بن الصامت سند حُيَسَّ
عراك بن خالد عن صاحل بن صبيح عن أبيه عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبادة وهو يف معجم الشيوخ البن عساكر 
ط/ دار البش��ائر -دمش��ق برقم 1544، إال أنه نبه على علٍة فقال: إبراهيم مل يدرك عبادة. وللحديث شواهد أدت 
إىل حتسينه عند بعض أهل العلم من املتقدمني، ومن مل يعتمدها ضعفه باملرة، كالعجلوني يف كشف اخلفا ناقا عن 
البيهقي وغريه. وأما هو فقال: إن له شواهد. وخاصة احلديث عندي أنه ال بأس به ونظرا للخاف فيه اضطرب 
فيه قول األلباني حمس��نا ومضعفا. ويغين عنه قوله تع��اىل نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن( فمن 

تصدق ناويا الشفاء أحسن اهلل إليه بذلك لعموم النص.
2- حدي��ث »م��ا اختلج عرق...« أخرجه الطرباني يف املعجم الصغري برقم 1053 بس��ند حس��ن عن الرباء بن 
ع��ازب بلف��ظ )ما اختلج عرق وال عني إال بذنب وما يدفع اهلل عن��ه أكثر( ويف جممع الزوائد برقم 3755 قال: 
فيه الصلت بن بهرام وهو ثقة إال أنه كان مرجئا، وحس��نه املناوي يف التيس��ري بشرح اجلامع الصغري ط/ مكتبة 

الشافعي -الرياض.
3- قولن��ا »لألدل��ة على ذلك«: األدلة على زيارة املريض بالغة حد التواتر وهي خمرَّجة يف املوطأ ويف الصحيحني، 
ويف الس��نن األربع، ويف مس��ند أمحد، ويف صحيح ابن خزمية، وابن حبان، ومسند البزار والطيالسي، ومسند أبي 
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ومن زار مري�س� دع� له)1(.
ويحرم على الطبيب اإف�س���ء �رض مم� اأطلع��ه عليه املري�س اإال الأمر �رضعي ويرجع يف تقرير 

ذلك اإىل ع�مل)2(.
ويحرم على املرأة اأن تك�س��ف عورته� لطبيب، وكذا رجل على طبيبة اإال يف احل�ل الط�رئ 

ال�رضوري من اإنق�ذ حي�ة ونحوه�.
اأم��� يف احل�الت التي جرت عليه��� الع�دة وهي غري ح�لة ال�رضورة؛ ف���إن املراأة ال تولده� اإال 

املراأة، ويحرم على الرجل ولو ك�ن حمرم� له� ك�أخ اأو اأب اإال الزوج.
واإذا دعت ال�رضورة لك�سف عورة املري�س ف�إن ال�رضورة تقدر بقدره�، وال يتو�سع يف هذا.

ف�إذا زال الداعي لذلك ع�دت احلرمة.
ويجب على الطبيب الن�س��يحة للمري�س واحلر�س على �سحته وم�له، فال يكلفه م� ميكن 

اال�ستغن�ء عنه وال داعي له من فحو�س�ت، ورقود، واأدوية؛ الأن الدين الن�سيحة)3(.

يعلى، والسنن الكربى للبيهقي، ومستخرج أبي عوانه، وسنن سعيد بن منصور، واألدب املفرد للبخاري، ومعاجم 
الطرباني، وش��عب اإلميان للبيهقي، ومس��ند الروياني، ومصنف ابن أبي شيبه وعبدالرزاق، واملعرفة ألبي نعيم، 
وكتاب األربعني للطوس��ي، وانظر كذلك الرتغيب والرتهيب للمنذري، وباجلملة فزيارة املريض من أعظم القربات 
عند اهلل سبحانه وتعاىل حتى إن العبد مسئول عنها كما يف احلديث الصحيح »مرضت فلم تعدني« وهو يف صحيح 
مسلم برقم 6721 من حديث أبي هريرة، فهذا يدل على أن زيارة املريض تكليف شرعي بداللة السؤال احملاسيب 

عنها أمام اهلل.
1- قولن��ا »وم��ن زار مريضا دعا له« مل��ا ثبت من األحاديث الكثرية، فمنها ما أخرج��ه البخاري برقم 5655 من 
حديث سعد حني زاره النيب å. ومن حديث ابن عباس يف البخاري برقم 5656 حينما زار النيب å أعرابيا 

فقال له »طهور«. وغري ذلك كثري.
2- قولنا »ويرجع يف تقرير ذلك إىل عامل«؛ ألن املس��ألة إذا كانت ش��رعية تتعلق بها الفتوى فإنه ال يفيت فيها إال 

العامل، وإن كانت قانونية ُرجَع فيها إىل أهله.
3- قولنا »ألن الدين النصيحة« أخرجه مس��لم برقم 205 عن متيم الداري أن النيب å قال »الدين النصيحة«. 
قلنا: ملن؟ قال »هلل ولكتابه ولرس��وله وألئمة املس��لمني وعامتهم«. وهذا من األحاديث اليت يرجع إليها يف أحكام 
كث��رية، وق��د عدها كثري من العلماء من األص��ول، وجعلوها يف األربعينيات كاألربعني للن��ووي وغريها. وقد تكلم 
العلماء يف فقه هذا احلديث كثريا، كاخلطابي، والقاضي عياض، والنووي، وابن حجر، وخلص مجلة حسنة من 
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واإذا اقت�س��ى االأمر اأن يدل مري�س��ه على طبيب غريه اأو م�ست�س��فى ف�إنه يجب ذلك؛ الأن 

ذلك اإلمام النووي يف ش��رحه على مس��لم ط/ دار إحياء الرتاث )144/1(، وحنن ننقله بتمامه لفائدته، قال اإلمام 
النووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار اإلسام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله مجاعات من العلماء أنه 
أحد أرباع اإلسام أي أحد األحاديث األربعة اليت جتمع أمور اإلسام فليس كما قالوه، بل املدار على هذا وحده. 
وهذا احلديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري يف صحيح البخاري عن النيب å شيء، وال له يف مسلم عنه 

غري هذا احلديث. وقد تقدم يف آخر مقدمة الكتاب بيان االختاف يف نسبة متيم وأنه داري أو ديري.
وأما ش��رح هذا احلديث فقال اإلمام أبو س��ليمان اخلطابي رمحه اهلل: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ 
للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز األمساء، وخمتصر الكام، وليس يف كام العرب كلمة مفردة يستوفى بها 
العبارة عن معنى هذه الكلمة. كما قالوا يف الفاح ليس يف كام العرب كلمة أمجع خلري الدنيا واآلخرة منه. قال: 
وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فش��بهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صاح املنصوح له 
مبا يس��ده من خلل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العس��ل إذا صفيته من الش��مع، شبهوا ختليص 
القول من الغش بتخليص العس��ل من اخللط. قال: ومعنى احلديث: عماد الدين وقوامه النصيحة. كقوله: احلج 
عرفة أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسري النصيحة وأنواعها فقد ذكر اخلطابي وغريه من العلماء فيها كاما نفيسا 
أنا أضم بعضه إىل بعض خمتصرا. قالوا: أما النصيحة هلل تعاىل فمعناها منصرف إىل اإلميان به، ونفي الشريك عنه، 
وترك اإلحلاد يف صفاته ووصفه بصفات الكمال واجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعاىل من مجيع النقائص، والقيام 
بطاعت��ه، واجتن��اب معصيته، واحلب فيه، والبغض فيه، ومواالة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر 
به، واالعرتاف بنعمته، وشكره عليها، واإلخاص يف مجيع األمور، والدعاء إىل مجيع األوصاف املذكورة، واحلث 
عليها، والتلطف يف مجع الناس، أو من أمكن منهم عليها. قال اخلطابي رمحه اهلل: وحقيقة هذه اإلضافة راجعة 
إىل العبد يف نصحه نفسه، فاهلل تعاىل غين عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعاىل فاإلميان بأنه كام 
اهلل تعاىل وتنزيله، ال يش��بهه ش��يء من كام اخللق، وال يقدر على مثله أحد من اخللق، ثم تعظيمه وتاوته حق 
تاوته، وحتس��ينها واخلش��وع عندها، وإقامة حروفه يف التاوة، والذب عنه لتأويل احملرفني وتعرض الطاعنني، 
والتصديق مبا فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، واالعتبار مبواعظه، والتفكر يف عجائبه، والعمل 
مبحكمه، والتس��ليم ملتش��ابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإىل 

ما ذكرنا من نصيحته.
وأم��ا النصيحة لرس��ول اهلل å فتصديقه على الرس��الة، واإلميان جبميع ما جاء ب��ه، وطاعته يف أمره ونهيه، 
ونصرت��ه حي��ا وميتا، ومعاداة من عاداه، ومواالة من وااله، وإعظام حقه، وتوقريه، وإحياء طريقته وس��نته، وبث 
دعوته، ونش��ر ش��ريعته، ونفي التهمة عنها، واس��تثارة علومها، والتفقه يف معانيها، والدعاء إليها، والتلطف يف 
تعلمها وتعليمها، وإعظامها، وإجاهلا، والتأدب عند قراءتها، واإلمساك عن الكام فيها بغري علم، وإجال أهلها 
النتس��ابهم إليها، والتخلق بأخاقه، والتأدب بآدابه، وحمبة أهل بيته وأصحابه، وجمانبة من ابتدع يف س��نته، 

أو تعرض ألحد من أصحابه، وحنو ذلك.
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الدين الن�س��يحة، ويجب عليه يف احل�الت الط�رئة وال�رضورية اأو ح�لة ال ميكن عالجه� اإال 
يف تلك اجلهة.

وال يج��وز لطبي��ب اأن يحي��ل على عي�دته ح�ل دوامه الر�س��مي يف امل�ست�س��فى مع اإمك�ن 

عالجه فيه؛ الأنه اإ�رضار به ومب�له، وم�ل امل�س��لم حرام اإال بحقه)1(، وال يوؤمن اأحدكم حتى يحب 
الأخيه م� يحب لنف�سه)2(.

ف�إن ق�سد نفعه لعجز اإمك�ن�ت امل�ست�سفى ج�ز.
وإذا اضط��رت امل��رأة الطبيبة للعم��ل يف مك�ن فيه اأج�ن��ب، ف�إنه يجب عليه� احل�س��مة، 
واحلج�ب، ويحرم املزاح مع الرج�ل االأج�نب؛ الأنه من اخل�س��وع يف القول، اأو الكالم اخل�رج 
وأما النصيحة ألئمة املسلمني فمعاونتهم على احلق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف، 
وإعامهم مبا غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقوق املسلمني، وترك اخلروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال 
اخلطاب��ي رمح��ه اهلل: ومن النصيحة هلم الصاة خلفهم، واجلهاد معه��م، وأداء الصدقات إليهم، وترك اخلروج 
بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن ال يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى هلم بالصاح. 
وهذا كله على أن املراد بأئمة املس��لمني اخللفاء وغريهم ممن يقوم بأمور املس��لمني من أصحاب الواليات. وهذا هو 
املش��هور. وح��كاه أيضا اخلطابي. ثم قال: وقد يتأول ذلك على األئم��ة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم 

قبول ما رووه، وتقليدهم يف األحكام، وإحسان الظن بهم.
وأما نصيحة عامة املس��لمني وهم من عدا والة األمر فإرش��ادهم ملصاحلهم يف آخرتهم ودنياهم، وكف األذى عنهم 
فيعلمهم ما جيهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وسرت عوراتهم، وسد خاتهم، ودفع املضار عنهم، 
وجلب املنافع هلم، وأمرهم باملعروف، ونهيهم عن املنكر برفق وإخاص، والشفقة عليهم، وتوقري كبريهم، ورمحة 
صغريهم، وختوهلم باملوعظة احلس��نة، وترك غش��هم وحسدهم، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه من اخلري، ويكره 
هلم ما يكره لنفسه من املكروه، والذب عن أمواهلم وأعراضهم، وغري ذلك من أحواهلم بالقول والفعل، وحثهم على 
التخلق جبميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط همهم إىل الطاعات. وقد كان يف السلف í من تبلغ به 

النصيحة إىل اإلضرار بدنياه. واهلل أعلم.
هذا آخر ما تلخص يف تفس��ري النصيحة. قال ابن بطال -رمحه اهلل- يف هذا احلديث: إن النصيحة تس��مى دينا 
وإساما وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض جيزي فيه من قام به، ويسقط عن 
الباق��ني. ق��ال: والنصيحة الزمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ويطاع أمره، وأمن على نفس��ه 

املكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو يف سعة. واهلل أعلم.
1- حلديث »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...« وقد تقدم خترجيه.

2- متفق عليه، وقد تقدم خترجيه.
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عن االآداب واللي�قة؛ الأنه لي�س من القول املعروف نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(، اأو احلرك�ت اخل��س��عة اأو اإظه�ر الزينة ورائحة العطور اأو 

اخللوة ب�أجنبي.
ف�إن الله حرم ذلك كله:

ىئىئمث  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  نثۆئ  )األح���زاب:32(،  ڤمث  ڤ  نثڤ 
)النور:31(، نثۀۀ ہمث )النور:31(.

وزميل العمل اأجنبي يف كل االأحك�م.

وت�سمية الزميل، وال�سديق للمراأة قد يوؤدي اإىل ت�س�هل م�رض، فيكون من تلبي�س ال�سيط�ن، 
بل هو اأجنبي.

َرٌم، اأو زوج، اأو اأجنبي. ف�لرج�ل ب�لن�سبة للمراأة اإم� حَمْ
واالأج�نب ولو ك�نوا من اأهل االإمي�ن، ف�الأحك�م واحدة، فال تخ�سع ب�لقول، وال تظهر الزينة، 
وال تخل��و)1(، وال تفعل كل م� ميكن فهمه منه� اأنه ت�س���هل وخ�س��وع، اأو ميكن اأن يفتح ب�ب 

الفتنة اأو ال�سهوات.

 È ،1- قولنا »وال ختلو« دليله ما أخرجه البخاري برقم )3006( ومسلم برقم )3336( من حديث ابن عباس
أنه مسع النيب å يقول: ال خيلون رجل بامرأة، وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم. فقام رجل فقال: يا رسول 

اهلل، اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاّجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك.
قال النووي يف »اجملموع ش��رح املهذب« )278/4(: وأما األحاديث الواردة يف املس��ألة فمنها ما روى عن عقبة بن 
عامر Ê أن رسول اهلل å قال »إياكم والدخول علي النساء«. فقال رجل من األنصار: أفرأيت احلمو. قال: 
احلمو املوت« رواه البخاري ومسلم. احلمو قرابة الزوج، واملراد هنا قريب حتل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله 
وغريهم. وأما أبوه وابنه وجده فهم حمارم جتوز هلم اخللوة وإن كانوا من األمحاء وعن ابن عباس È أن رسول 
 È قال »ال خيلون أحدكم بامرأة إال مع ذي حمرم« رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمرو بن العاص å اهلل
أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قال على املنرب »ال خيلون رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إال ومعه رجل أو 
اثنان« رواه مس��لم. املِغيبة -بكس��ر الغني- اليت زوجها غائب، واملراد هنا غائب عن بيتها وإن كان يف البلدة وعن 
سهل بن سعد Ê قال »كانت فينا امرأة -وفى رواية كانت لنا عجوز- تأخذ من أصول السلق فتطرحه يف القدر 
وتكركر حبات من شعري فإذا صلينا اجلمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا« رواه البخاري. فهذا قد مينع داللته 

هلذه املسألة ألنه حيتمل أن يكون فيهم حمرم هلا، وليس فيه تصريح باخللوة بها. واهلل أعلم.
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والت��رع بالدم ج�ئز، وقد يجب الإنق�ذ م�س��طر، ب�رضط عدم ال���رضر ب�ملتربع؛ الأن ال�رضر 

ال ي��زال ب�ل���رضر، ويف احلديث »من ت�س��دق ب�س��يء من ج�س��ده ك�ن له من االأج��ر مبثل م� 
ت�سدق«)1(.

والترع بعضو تتعلق به حي�ة املتربع حمرم قطع�)2(.

1- حديث »من تصدق...« أخرجه اإلمام أمحد عليه رمحة اهلل تعاىل بسند رجاله رجال الشيخني، برقم 22846 
عن ابن الصامت قال: قال رسول اهلل å »من تصدق من جسده بشيء كّفر اهلل تعاىل عنه بقدر ذنوبه«. وهو عند 
النس��ائي يف الكربى برقم 11146. وله ش��اهد عند أبي يعلى بلفظ »من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم 
ولد إىل يوم تصدق«. وس��نده حسن يف الش��واهد واملتابعات؛ ألن فيه عمران بن ضبيان قال أبو حامت الرازي يكتب 
حديثه. وقال يعقوب الفسوي ثقة مييل إىل التشيع. وقال البخاري فيه نظر. قلت: وهو جرح شديد من البخاري. 
ولوال كام أبي حامت الرازي يف اعتبار حديثه ألس��قطناه ذهابا إىل قول البخاري، وإمنا قدمنا أبا حامت الرازي ألنه 

قال فيه ذلك مع أنه متشدد يف اجلرح فدل على صاحيته يف الشواهد واملتابعات.
2- قولن��ا »حم��رم قطعا« للمجمع الفقهي تفاصيل يف هذه املس��ألة، ومن املفيد أن ننقل قراره يف ذلك، وهذا نصه: 

قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي 1 - 174 - )35/1(
قرار رقم: 26 )4/1( بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا

جملة اجملمع )ع 4، ج1 ص 89(
إن جملس جممع الفقه اإلسامي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من 18-23 صفر 
1408ه��� املوافق 6-11 ش��باط )فرباير( 1988م، بعد اطاعه على األحب��اث الفقهية والطبية الواردة إىل اجملمع 
خبصوص موضوع انتفاع اإلنس��ان بأعضاء جس��م إنسان آخر حيا أو ميتا، ويف ضوء املناقشات اليت وجهت األنظار 
إىل أن ه��ذا املوض��وع أمر واقع فرضه التق��دم العلمي والطيب، وظهرت نتائجه اإلجيابية املفيدة واملش��وبة يف كثري 
من األحيان باألضرار النفس��ية واالجتماعية النامجة عن ممارس��ته من دون الضوابط والقيود الش��رعية اليت تصان 
بها كرامة اإلنس��ان، مع إعمال مقاصد الش��ريعة اإلس��امية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خري ومصلحة غالبة للفرد 
واجلماعة، والداعية إىل التعاون والرتاحم واإليثار، وبعد حصر هذا املوضوع يف النقاط اليت يتحرر فيها حمل البحث 

وتنضبط تقسيماته وصوره وحاالته اليت خيتلف احلكم تبعا هلا، قرر ما يلي:
من حيث التعريف والتقسيم:

أوال: يقصد هنا بالعضو أي جزء من اإلنس��ان، من أنس��جة وخايا ودماء وحنوها كقرنية العني. سواء أكان متصا 
به، أم انفصل عنه.

ثانيا: االنتفاع الذي هو حمل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة املستفيد الستبقاء أصل احلياة، أو احملافظة 
على وظيفة أساسية من وظائف اجلسم كالبصر وحنوه. على أن يكون املستفيد يتمتع حبياة حمرتمة شرعا.
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ف�إن ك�ن من االأع�س�ء الثن�ئية ك�لكلى حرم كذلك؛ الأن البق�ء بواحدة مف�س لل�رضر واخلطر، 

ثالثا: تنقسم صور االنتفاع هذه إىل األقسام التالية:
نقل العضو من حي.
نقل العضو من ميت.

النقل من األجنة.
الصورة األوىل: وهي نقل العضو من حي، تشمل احلاالت التالية:

نقل العضو من مكان من اجلس��د إىل مكان آخر من اجلس��د نفسه، كنقل اجللد والغضاريف والعظام واألوردة والدم 
وحنوها.

نقل العضو من جسم إنسان حي إىل جسم إنسان آخر. وينقسم العضو يف هذه احلالة إىل ما تتوقف عليه احلياة وما 
ال تتوقف عليه.

أم��ا م��ا تتوقف عليه احلياة، فقد يكون فرديا، وق��د يكون غري فردي، فاألول كالقلب والكب��د، والثاني كالكلية 
والرئتني.

وأما ما ال تتوقف عليه احلياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية يف اجلسم ومنه ماال يقوم بها.
ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه ما ال يتجدد، ومنه ما له تأثري على األنساب واملوروثات، والشخصية العامة، 

كاخلصية واملبيض وخايا اجلهاز العصيب، ومنه ما ال تأثري له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:

وياحظ أن املوت يشمل حالتني:
احلالة األوىل: موت الدماغ بتعطل مجيع وظائفه تعطا نهائيا ال رجعة فيه طبيا.

احلال��ة الثاني��ة: توقف القلب والتنفس توقفا تام��ا ال رجعة فيه طبيا. فقد روعي يف كلتا احلالتني قرار اجملمع يف 
دورته الثالثة.

الصورة الثالثة: وهي النقل من األجنة، وتتم االستفادة منها يف ثاث حاالت:
حالة األجنة اليت تسقط تلقائيا.

حالة األجنة اليت تسقط لعامل طيب أو جنائي.
حالة اللقائح املستنبتة خارج الرحم.

من حيث األحكام الشرعية:
أوال: جيوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع املتوقع 
من هذه العملية أرجح من الضرر املرتتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك إلجياد عضو مفقود أو إلعادة شكله أو وظيفته 

املعهود له، أو إلصاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.
ثانيا: جيوز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، كالدم واجللد، 
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واأج�ز بع�س العلم�ء ذلك، فيجوز العمل بهذه الفتوى عند غلبة ال�سالمة، بخالف م� لو ك�نت 
الكلية االأخرى م�س���رفة على التلف، اأو احتم�ل م�س���رفته� احتم���ال غ�لب� بقول اأطب�ء عدول 

فيحرم -حينئذ- اإن تربع ب�الأخرى نثڃ چ چچمث )النساء:29(، نثۀ ۀ ہ ہ ہہ 
ھھمث )البقرة:195(.

وم� لي�س فيه خطر على احلي�ة من االأع�س�ء الزوجية، ك�لعني مثال فيحتمل اجلواز؛ الأنه نوع 
اإح�س�ن نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(.

واأم��� م� ال ي�رض اأ�س��ال ك�لدم ونح��وه ف�إنه ج�ئ��ز؛ ويجب الإنق�ذ حي���ة اآخر نثٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )املائدة:32(.

وأما األعضاء التناس��لية واخل�س��ى واملب�ي�س، ف�لراجح لدى املج�م��ع الفقهية احلرمة؛ الأنه 

يع�ر�س مق��س��د ال�رضيعة من حفظ العر�س والن�سل؛ الأن زراعة ذلك هو: اإنت�ج لنف�س ن�سل 
ويراعى يف ذلك اشرتاط كون الباذل كامل األهلية، وحتقق الشروط الشرعية املعتربة.

ثالثا: جتوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من اجلسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العني 
إلنسان ما عند استئصال العني لعلة مرضية.

رابعا: حيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر.
خامس��ا: حيرم نقل عضو من إنس��ان حي يعطل زواله وظيفة أساسية يف حياته وإن مل تتوقف سامة أصل احلياة 
عليه��ا كنق��ل قرني��ة العني كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساس��ية فهو حمل حبث ونظر كما 

يأتي يف الفقرة الثامنة.
سادس��ا: جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف س��امة وظيفة أساسية فيه 
على ذلك. بش��رط أن يأذن امليت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بش��رط موافقة ولي أمر املس��لمني إن كان املتوفى 

جمهول اهلوية أو ال ورثة له.
س��ابعا: وينبغي ماحظة: أن االتفاق على جواز نقل العضو يف احلاالت اليت مت بيانها، مش��روط بأن ال يتم ذلك 

بواسطة بيع العضو. إذ ال جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع حبال ما.
أم��ا بذل املال من املس��تفيد، ابتغاء احلصول على العض��و املطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكرميا، فمحل اجتهاد 

ونظر.
ثامن��ا: كل م��ا عدا احلاالت والصور املذكورة، مما يدخل يف أصل املوضوع، فهو حمل حبث ونظر، وجيب طرحه 

للدراسة والبحث يف دورة قادمة، على ضوء املعطيات الطبية واألحكام الشرعية.
واهلل أعلم.
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املتربع يف رحم غري زوجته وهذا حمرم.
واإمن� يجوز زراعة طفل االأن�بيب من منوي الزوج اإىل بوي�سة الزوجة، ثم و�سعه� يف رحمه� 

بعد ذلك.
وغريه� من ال�سور حمرمة)1(.

وإذا مات الدماغ والقلب ن�ب�س، فال يجوز نزع اأجهزة االإنع��س؛ الحتم�ل احلي�ة على الراجح 

من فتوى فقه�ء الع�رض، وهي م�س�ألة خالفية �سديدة.

1- قولن��ا »وغريه��ا من الصور حمرمة«، قل��ت: بيان ذلك يف قرار اجملمع الفقه��ي، يف جملة اجملمع -العدد 3 
)423/1( وهذا نصه:

قرار رقم 16 )3/4( بشأن أطفال األنابيب
إن جملس جممع الفقه اإلسامي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية من 13-8 

صفر 1407ه� /11 - 16 تشرين األول )أكتوبر( 1986م.
بعد اس��تعراضه البحوث املقدمة يف موضوع التلقيح الصناعي )أطفال األنابيب( واالس��تماع لشرح اخلرباء واألطباء، 

وبعد التداول الذي تبني منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبعة، قرر ما يلي:
أواًل: الطرق اخلمس التالية حمرمة شرعًا، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو ملا يرتتب عليها من اختاط األنساب وضياع 

األمومة وغري ذلك من احملاذير الشرعية.
األوىل: أن جيري التلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة 

يف رحم زوجته.
الثانية: أن جيري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة يف رحم الزوجة.

الثالثة: أن جيري تلقيح خارجي بني بذرتي زوجني ثم تزرع اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة حبملها.
الرابعة: أن جيري تلقيح خارجي بني بذرتي رجل أجنيب وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة يف رحم الزوجة.

اخلامسة: أن جيري تلقيح خارجي بني بذرتي زوجني ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى.
ثاني��ًا: الطريقان السادس��ة والس��ابعة ال حرج من اللجوء إليهم��ا عند احلاجة مع التأكيد عل��ى ضرورة أخذ كل 

االحتياطات الازمة وهما:
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيحاً داخلياً.
واهلل أعلم.
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واالأ�سل البق�ء على احلرمة، وال تنقل اإال بيقني)1(.
ويجب التعقيم الت�م لكل م� ي�ستعمل من اأدوات طبية.

ومن اأهمل ذلك فرتتب عليه انتق�ل مر�س ك�لكبد، اأو االإيدز اأو غريه�؛ ف�إنه اآثم �س�من لهذه 
االأ�رضار ب�رضوطه.

وال يجوز إس��قاط الحمل ولو يف بدايته وقبل تخلقه ونفخ الروح فيه؛ الأنه اإهالك للن�س��ل 

و�سم�ه الله ف�س�دا نثڈڈ ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.
ف�إن ك�ن خطرا على حي�ة االأم بقرار اأطب�ء عدول من اأهل التخ�س���س فيمكن جوازه، �س��واء 
نف��خ فيه ال��روح اأم ال، لعم��وم قوله تع���ىل نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث 

)اإلسراء:23(، ولي�س من االإح�س�ن قتل االأم الأجل حي�ة ولده� اجلنني.
واإ�سق�طه بدون مربر �رضعي معترب بفتوى من موؤهل اإن ك�ن قد نفخ فيه الروح وثبت حي�ته 
فف�عله مرتكٌب لكبرية، وتلزم الكف�رة �س��ي�م �س��هرين متت�بعني عل��ى الطبيب، وعلى االأم، 

وعل��ى االآذن، ف�إن مل ينف��خ فيه الروح حرم وهو من الف�س���د نثڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 
ک ککمث )البقرة(.

ومن زالت بكارتها بغري ف�ح�س��ة، بل لوثبة، اأو ري��س��ة، اأو ح�دث طريق؛ فللطبيب واجلهة 

املعنية عمل تقرير عن احل�دث يفيد ذلك حفظ� لعر�سه�.
وجراح��ة التجميل اإن ك�نت لع��الج اأمر َخْلِقي على خالف الفطرة الع�دية؛ ف�إنه يجوز؛ الأنه 

عالج للخلقة ال تغيري له�؛ والأن العالج ج�ئز وهذا منه.

1- قولن��ا »واألص��ل البقاء على احلرم��ة وال تنقل إال بيقني«؛ ألن ثبوت احلياة اإلنس��انية هي األصل يف احلي، 
وحرمته��ا من ضرورات الش��رع القطعية، فا حُيكُم بناقل عن ه��ذه األصول القطعية إال إذا كان قطعيا مثلها، وإال 
ف��ا يص��ح. ولعلماء العصر هنا كام كثري وأحباث مطول��ة ولألطباء يف ذلك كذلك. وقد عقدت مؤمترات طبية هلذه 
املس��ألة، فانظر أحباث املؤمتر الطيب للموت الدماغي على س��بيل املثال. وللدكتور البار حبث يف أجهزة اإلنعاش، 
وللسامي حبث يف اإلنعاش، وللدكتور حممد علي البار حبث يف موت الدماغ، ولوزارة الصحة يف اململكة دراسة، 
وورقة عمل أردنية يف املؤمتر العربي األول للتخدير واإلنعاش واملعاجلة احلديثة، قدمها أخصائيون ومستش��ارون، 
وللعامة بكر أبو زيد يف كتابه »النوازل« حبث يف ذلك. وباجلملة فهذه املسألة من املسائل املعاصرة اليت أكثر العلماء 

والباحثون واخلرباء الكام حوهلا. ومراجعها كثرية جدا.
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ف���إن ك�ن ال ت�س��ويه يف اخللق حرم تغي��ريه، وهو من عمل ال�س��يط�ن نثۇ ۇ 
ۆ ۆۈمث )النساء:119(، ولهذا لعن املتنم�س�ت والف�جل�ت)1(.

وال يخلو الطبيب ب�مراأة اأثن�ء املع�ينة اإال مبحرمه�)2(، اأو دخول ن�س�ء ثق�ت معه�)3(.

وعند اإجراء العملي�ت تزول اخللوة بح�سور م�س�عدي الطبيب.
وال تتناول أدوية على خالف الطبيعة واجلبلة كدواء رافع للنوم، اأو عك�س��ه اإال ا�س��طرارا 

ب���إذن طبيب؛ الأن حفظ الفطرة مق�س��د �رضعي نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ىائ ائ ەئەئمث )الروم(.

فجعل حفظ الفطرة واخللقة واجلبلة من الدين وتبديله� خالفه.
والأن الله خلق االإن�س���ن يف اأح�سن تقومي نثڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )التني(، نثڦ 
ڦ ڦ ڦڄمث )االنفطار(. وهذا ع�م في�س��مل كل اإن�س�ن كال وجزءا، فتعديل �سيء 
منه خروج عن اأح�س��ن تقومي وتعديل اإىل خالفه، واخل��روج عنه ال يكون اإال اإىل ال�رضر، وال 

يجوز اإال لعالج �رضر)4(.

1- قولن��ا »وهل��ذا لعن النامصات والفاجل��ات«، اللعن وارد يف صحيح البخاري برقم 5939، وهو يف مس��لم برقم 
5695، من حديث عبداهلل بن مسعود، قال: لعن اهلل الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات 

للحسن املغريات خلق اهلل. وهذا لفظ مسلم.
2- قولن��ا »إال مبحرمه��ا« لعموم النصوص يف النهي، وال يرخص يف اخلل��وة يف حال إال حال الضرورة. وقد مثلها 
العلماء كاألس��رية أو اهلاربة من باد الكفار أو اهلاربة من مكان خموف فلقيها أجنيب عدل فأوصلها حملها. انظر 
فتح الباري )331/9( وشرح ابن بطال )80/3(، وعمدة القاري )17/3( وحاشية السندي على البخاري )99/3(. 
وش��رح القاضي عياض على مس��لم يف )234/4(. ويف ش��رح القرطيب على مسلم يف باب »النهي عن املبيت عند غري 
ذات احمل��رم« وق��د نقل العلم��اء اإلمجاع على أنه إذا خل��ى األجنيب باألجنبية من غري ثال��ث معهما أنه حرام 
باتفاق العلماء. قاله النووي يف ش��رحه على مس��لم يف )4/5(. وراجع ما قاله ابن عبدالرب يف االس��تذكار )113/5( 

و)355/9(.
3- قولنا »أو دخول نساء ثقات معها«، قلت هذا خترجيا على مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة، انظر »الفواكه 

الدواني« )410/2( ومغين احملتاج )133/3( ومطالب أولي النهى )12/5(.
4- وقولن��ا »وال جي��وز إال لعاج ض��رر«: مثاله التخدير العام أو املوضعي ممنوع، إال لع��اج ضرر بإجراء العملية 

اجلراحية.
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وتعاطي منش��طات للجن�س مب�ح اإن ك�ن ل�س��عف؛ الأنه من التداوي، والتداوي مب�ح، ف�إن 

تعلق ب�سعفه ت�رضر زوجته تداوى وجوب�؛ الأن له� عليه حق� »ولزوجك عليك حق�«)1(.
والحجامة م�س��تحبة للن�س��و�س فيه�، وقد احتجم النبي å)2(، وثبت عظيم نفعه� ب�لنقل 

والتجربة والبحث الطبي احلديث.
واأثر الدم الب�قي على اجلروح اإن تعذر اإزالته عفي عنه؛ الأن امل�سقة جتلب التي�سري، و�سالته 

�سحيحة نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )احلج:78(.
وجن��سة الدم قول قدمي يف املذاهب، ومل اأجد له دلياًل �سحيحً� �رضيحً� خ�ليً� عن املع�ر�سة.

واال�ستدالل بو�سفه ب�لرج�س يف قوله تع�ىل نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉمث )األنعام(، ال يدل على النج��سة بل على اال�ستخب�ث؛ 
الأن م� ذك�ه غري م�سلم و�سف ب�لرج�سية يف نف�س املو�سع، ولي�س بنج�س، وو�سف به املي�رض 
واالأزالم، ومل يقل اأحد اأنه� جن��س��ة، والأن ال�س��ح�بة ك�نوا ي�س��لون يف جراح�تهم)3(، ولعموم 
الن�س »اإن املوؤمن ال ينج�س حي� وال ميت�«)4(، وهذا ع�م يف �س�ئر اأجزائه وم� يخرج منه اإال البول 

1- قولنا »ألن هلا عليه حقا« دليله ما أخرجه البخاري برقم 1968 من حديث سلمان »إن لربك عليك حقا ولنفسك 
عليك حقا وألهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه«. وهو عند أمحد برقم 6832 من حديث عبداهلل بن عمرو يف 
قصة صيامه النهار وقيامه الليل ونهي النيب å له عن ذلك وداللته على صيام ثاثة أيام يف الشهر وقال له فيه 

»ولزوجك عليك حظا ولعينك عليك حظا وجلسدك عليك حظا«. وهو صحيح.
2- قولنا »وقد احتجم النيب å« احلديث يف ذلك أخرجه البخاري برقم 1835، ومسلم 2942 كاهما عن ابن 

عباس. ويف الباب أحاديث.
3- أخرجه البخاري من قول احلس��ن »ما زال املس��لمون يصلون يف جراحاتهم« يف باب »من مل ير الوضوء إال من 
املخرج��ني م��ن القبل والدبر«. قال احلاف��ظ ابن حجر: وقد صح أن عمر صلى وجرح��ه ينبع دما. الفتح ط/ دار 

املعرفة )281/1(.
4- حدي��ث »املؤمن ال ينج��س..« متفق عليه )البخاري برقم 283، ومس��لم 850( ولفظه عند البخاري »عن أبي 
هريرة Ê أن النيب å لقيه يف بعض طريق املدينة وهو جنب فاخننس��ت منه فذهب فاغتس��ل ثم جاء فقال: 
أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالس��ك وأنا على غري طهارة. فقال »س��بحان اهلل إن املؤمن 
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والغ�ئط للدليل ال�رضعي ال�رضوري.
والأن��ه لو ك�ن مبنزلة البول والغ�ئط مل��� ترك بي�نه املبني، لعموم االبتالء به؛ الأن ت�أخري البي�ن 

عن وقت احل�جة ال يجوز.
والرقي��ة م�رضوعة، وثبتت به� الن�س��و�س، ومنه� الف�حتة حلديث اب��ن عب��س يف اللديغ يف 

ال�سحيحني)1(، واملعوذات)2(، وامل�أثورات واالأدعية)3(.
وينف��ث الراق��ي، وهو نفث الهواء ب��ال ريق، وكل م� ينفع من الرقي��� ج�ئز م� مل تكن �رضك� 

لعموم »من ا�ستط�ع اأن ينفع اأخ�ه فليفعل«)4(، والرقي� ج�ئزة م� مل تكن �رضك�)5(.

ال ينجس«. أما زيادة »وال ميتا« فأخرجه البخاري من قول ابن عباس يف اجلنائز برقم 1253. وهو خمرج عن ابن 
أبي شيبة بسند على شرط الشيخني برقم 11246. وأخرجه الدارقطين مرفوعا برقم 1833. ومن طريقه الضياء يف 
املخت��ارة برقم 3984. وأخرجه م��ن هذه الطريق البيهقي أعين من طريق ابن عيينه، وقال واملعروف موقوف وهذا 
ه��و الس��بب يف عدم إيراد البخاري له يف الصحيح مرفوعا إىل الن��يب å نظرا لاختاف يف رفعه ووقفه، فرجح 

البخاري حبسب صنيعه الوقف.
1- تقدم خترجيه.

2- قولن��ا »واملع��وذات« النصوص فيها كثرية، فمنها ما أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه برقم 1927 من حديث 
عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل å: أمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط نثٿ ٿ ٹ ٹٹمث 

)الفلق( ونثڇ ڇ ڍ ڍڌمث )الناس(.
3- قولن��ا »واملأث��ورات واألدعية« وهي كثرية صحيحة حبمد اهلل يرجع إليها يف مظانها من كتب الس��نة وقد ألف 

فيها مؤلفات مستقلة، كاألذكار للنووي، والشوكاني، واملأثورات للبنا، وحصن املسلم، وغريها.
4- ه��ذا احلديث يف صحيح مس��لم برق��م 5857 ولفظه.. قال أبو الزبري ومسعت جاب��ر بن عبداهلل يقول: لدغت 
رجا منا عقرب وحنن جلوس مع رس��ول اهلل å، فقال رجل: يا رس��ول اهلل أرقي. قال »من اس��تطاع منكم أن 

ينفع أخاه فليفعل«.
5- قولنا »والرقيا جائزة ما مل تكن شركا« ورد ما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم برقم 5862، عن عوف بن مالك 
األش��جعي قال: كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا يا رس��ول اهلل كيف ترى يف ذلك؟ فقال »اعرضوا على رقاكم ال بأس 
بالرقى ما مل يكن فيه ش��رك«. وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )195/10( ملخصا كام العلماء كاملازري يف 
ش��رحه على مس��لم والقاضي عياض والنووي ما نصه )أمجع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثاثة ش��روط أن 
يكون بكام اهلل تعاىل أو بأمسائه وصفاته وباللسان العربي أو مبا يعرف معناه من غريه وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر 
بذاتها بل بذات اهلل تعاىل واختلفوا يف كونها شرطا والراجح أنه ال بد من اعتبار الشروط املذكورة. ففي صحيح مسلم 
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واإذا ك�ن يف الرقية م� ال يفهم من القول فهو �سعوذة وهي حمرمة.
ويجوز اأن يقراأ على م�ء لي�رضبه املري�س، اأو يغت�س��ل به، وكتب بع�س ال�س��لف يف اإن�ء اآي�ت 

من القراآن ثم �سب عليه� م�ء واأ�رضبه� املري�س)1(، عمال بعموم االإذن يف الن�س.
ولو�سفه �سبح�نه القراآن اأنه �سف�ء، فيعم املعنوي واملح�سو�س.

والرقي� من العني وال�سحر اأمر م�رضوع؛ لورود الن�سو�س بذلك)2(.
وعمل ال�س��حر وتعليمه كف��ر نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 

ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڻڻمث )البقرة(.

وطلبه و�رضاوؤه حمبط للعمل موجب للن�ر نثک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳڳمث )البقرة:102(.

وال ي�رض اإال ب�إذن الله نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )البقرة:102(.
ومن اأدام احلفظ لل�سلوات، وحت�سن ب�مل�أثور �سب�ح� وم�س�ًء ال ي�رضه �سحر.

م��ن حدي��ث عوف بن مالك قال: كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا: يا رس��ول اهلل، كيف ترى يف ذلك؟ فقال: اعرضوا 
علي رقاكم، ال بأس بالرقي ما مل يكن فيه شرك. وله من حديث جابر نهى رسول اهلل å عن الرقي، فجاء آل 
عم��رو بن حزم فقالوا: يا رس��ول اهلل، إنه كانت عندنا رقية نرق��ي بها من العقرب. قال فعرضوا عليه، فقال: ما 
أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد متسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو مل 
يعقل معناها لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقي يؤدي إىل الش��رك مينع وما ال يعقل معناه ال يؤمن أن 

يؤدي إىل الشرك فيمتنع احتياطا(.
1- قولنا »وأشربها املريض« أجاز ذلك سعيد بن املسيب ومجاعات من العلماء، انظر »املفهم« للقرطيب، وقد أطال 

احلافظ ابن حجر الكام على املسألة وما يتعلق بها يف الفتح )233/10(.
2- راجع -على س��بيل املثال- كتاب الطب واملرضى من صحيح اإلمام البخاري. ومس��لم يف باب »الطب واملرضى 

والرقى«.
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وال�س��حر: تخيي��ل ال حقيقة، وق��د خيل ملو�س��ى نثڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  نثٴۇ  )ط���ه(،  ٹڤمث  ٹ  ٹ 

ې ىىمث )األعراف(.
ومل� قراأ النبي å املعوذات بطل الذي راآه من ال�س��حر كم� راأى مو�س��ى �س��حر ال�س��حرة 

واأبطله مل� األقى ع�س�ه.
فلم ي�سحر مو�سى وال حممد å بل راأي� ال�سحر، واأوج�س مو�سى خيفة، ومل يوج�س حممد 
å، وحديث البخ�ري يف �سحره å يوافق االآية يف اأنه روؤية لل�سحر ال اأنه اأثر على عقله. 

وحد ال�س�حر �رضبة ب�ل�سيف ب�لن�س)1(.

1- قولنا »حد الس��احر ضربة بالس��يف بالن��ص« أخرجه الرتمذي عن جندب Ê ع��ن النيب å، وضعفه 
بإمساعي��ل بن مس��لم املكي، وأخرجه الدارقطين من نف��س الطريق برقم 3204، والبيهق��ي برقم 16942 وقال: 
إمساعيل بن مس��لم ضعيف. وأخرجه احلاكم برقم 8073 ط/ دار الكتب العلمية وصححه، وقال الذهيب: صحيح 
غري��ب. قل��ت: وقد وجدت متابعة يف معرفة الصحابة ألبي نعي��م برقم 1492 )47/5( قال: حدثناه أبو عمرو بن 
محدان: ثنا احلس��ن بن س��فيان، ثنا خملد بن مالك، نيس��ابوري، ثقة، ثنا سعيد بن حممد الوراق، ثنا خالد بن 
عبيد الباهلي، موىل الباهلة، عن احلس��ن بن أبي احلس��ن، قال: جاء جندب وقوم يلعبون ويأخذون بأعني الناس 
يسحرون، قال: فضرب رجا منهم ضربة بالسيف فقتله، فرفع إىل السلطان وقال: مسعت رسول اهلل å يقول 
»حد الساحر ضربة بالسيف« رواه أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم، عن احلسن، عن جندب. قلت: هذه متابعة 
ال بأس بها، سعيد بن حممد وخالد صاحلان يف الشواهد، وعليه فاحلديث حسن لغريه. قلت: ومل يتنبه األلباني 
عليه رمحة اهلل تعاىل هلذه املتابعة يف السلسلة الضعيفة وإال حلسن احلديث كما هو معلوم. وأما إعاله يف السلسلة 
احلديث بعنعنة احلس��ن البصري فليس بش��يء؛ ألنه من املرتبة الثانية اليت ذكرها احلافظ وال تضر عنعنتهم، ولو 
س��لمنا أنه مرس��ل ملا كان علة قوية قادحة تبعا لألئمة الكبار الذين قبلوها كما قال ابن القطان أن مراس��يله جيدة. 
وقال أبو زرعة أنه وجد هلا أصا ثابتا س��وى أربعة أحاديث. وقال علي بن املديين: مرس��ات احلس��ن البصري 
اليت رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يس��قط منها. قال ابن رجب يف ش��رح علل الرتمذي )544/1( ط/ الرشد: 
هذا يدل على أن مراس��يل احلس��ن أو أكثرها عن الصحابة. قلت: وهؤالء األئمة الكبار كفاية يف اعتماد مراس��يل 
احلسن، وضعفها قوم آخرون واحلاصل أن احلديث حسن بهاتني الطريقني. ويدل على ثبوته أنه عمل به اخللفاء 
الثاثة الراشدون عمر وعثمان وعلي )مسند زيد بن علي 509( وابن عمر وجندب ومجاعة من الصحابة، وهو مذهب 
مالك والش��افعي وأمحد وإس��حاق كما نقله عنهم ابن املنذر يف اإلقناع ص�147 -ط/ دار الكتب العلمية -بريوت. 

واهلل تعاىل أعلم.
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ومن به سلس بول اأو به� ا�ستح��سة رحم لزمهم� التو�سوؤ لكل �سالة؛ الأمر ال�رضع بذلك 

»تو�سئي لكل �سالة«)1(.
ونزول �س��يء بعد الو�س��وء اأو خالل ال�سالة ال ي�رض للدليل »اإنه� ك�نت ت�ستح��س وت�سع 

الط�ست حتته� وهي ت�سلي«)2(، وهذه اإحدى زوج�ته å اأمره� بذلك.
والأن امل�سقة جتلب التي�سري)3(، واإذا �س���ق االأمر ات�سع)4(، نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث 

)احلج:78(، نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋمث )البقرة:185(.
ونثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(، فهذه الن�س��و�س من املعلوم�ت �رضورة، 

وهي اأ�سل على م� ذكرن�.
ويحرم التداوي ب�ملحرم؛ للن�س »اإن الله مل يجعل دواء اأمتي فيم� حرم عليه�«)5(.

والأن��ه لو �رضع الت��داوي ب�ملحرم�ت لدخل اخللل يف التكليف ب�حلرمة؛ لعدم اإمك�ن �س��بط 
ِنع. ذلك فيعود على االأ�سول ب�الإبط�ل، وهذا ب�طل فمرُ

1- أخرجه اإلمام البخاري برقم 228 من حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
2- حديث »أنها كانت تس��تحاض وتضع الطس��ت..« أخرجه البخاري برقم 310 عن عائشة قالت »اعتكفت مع 
رس��ول اهلل å امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطس��ت حتتها وهي تصلي«. ويف الرواية األخرى 

وهي مستحاضة ترى الدم.
3- قولنا »وألن املش��قة جتلب التيس��ري« ه��ذه إحدى القواعد اجملمع عليها، واألدل��ة عليها من النصوص عديدة 
كقوله تعاىل نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )احلج:78(. انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص�35. وقواعد ابن جنيم 

احلنفي ص�75.
4- قولنا »وإذا ضاق األمر اتسع« هذه من عبارات الشافعي الرشيقة وهي يف معنى قاعدة »املشقة جتلب التيسري«. 

انظر القواعد للسبكي ط/ دار الكتب العلمية )59/1(.
5- قولن��ا للن��ص »إن اهلل مل جيع��ل..« قلت: فيه ما أخرجه أمحد برقم 157 يف جزء األش��ربة ط/ مكتبة الرتاث 
-القاهرة. عن حس��ان بن خمارق، أن رس��ول اهلل å دخل على أم س��لمة وقد نبذت نبيذا يف جر قال: فس��مع 
النبيذ يهدر فقال هلا: »ما هذا؟« قالت: فانة اش��تكت بطنها فنعت هلا هذا، فدفعه برجله فكس��ره ثم قال »إن 
اهلل عزوجل مل جيعل فيما حرم عليكم شفاء«. قلت: سند هذا احلديث حسن من هذه الطريق. وأخرجه من نفس 
الطريق إس��حاق يف مس��نده برقم 1912، ط/ مكتبة اإلميان -املدينة املنورة، وقد صح موقوفا عن ابن مسعود، ذكره 

البخاري معلقا يف باب حديث رقم 5614.
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وال يشرتط املريض ال�سف�ء مق�بل االأجر؛ الأن الطبيب ب�ع منفعة فله اأجرة ولو مل ينتفع به� 

املري�س، كمن ا�س��ت�أجر دارا ومل ي�سكنه�، اأو �رضف له دواء مل ي�ستعمله، وك��ستئج�ر االأر�س 
لالإنب�ت ومل تنبت لع�ر�س كقحط.

والأن ال�رضوط على املجهول املمكن ح�س��وله ع�دة اأو عدم ح�س��وله ك�ل�سف�ء للمري�س ال 
يغري من احلكم ال�رضعي، وهو �سحة اأجرة الطبيب؛ الأن تخلف ال�سف�ء على خالف االأ�سل.

واحلك��م ال�رضعي متعلق ب�لع�دي االأكرث ال على القلي��ل املخ�لف للع�دة؛ الأن العمل ب�الأكرث 
واالأغلب ال ب�الأقل اأو الن�در اأ�سل كبري يف ال�رضع.

والقس��م الطب��ي ج�ئ��ز ويج��ب الوف���ء ب��ه)1(؛ لعم��وم نثڄ ڃ ڃ ڃڃمث 

)البقرة:177(، نثگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )النحل:91(.
ويجب على الطبيب ال�س��رب على مري�سه؛ الأنه من مقت�س��ى العقد معه والوف�ء ب�لعقود 

ومقت�سي�ته� واجب نثڑ ککمث )املائدة:1(.
وعل��ى املريض وجوب� ال�س��رب على ق�س���ء الله والت���رضع اإليه نثڤ ڤڤ ڦ 

ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍڍمث )البقرة(.

والوصية واجب��ة للن���س نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ىائ ائ ەئ ەئوئمث )البقرة(.
ويحرم تبديله� اأو تغيريه��� نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئی ییمث 

)البقرة(.
وال و�س��ية اإال مل��ن ك�ن عن��ده خ��ري وهو امل���ل الكث��ري للن�س ال�رضط��ي نثۉ ې ېمث 

)البقرة:180( واخلري يف لغة العرب هن� هو امل�ل الوافر.

1- قولنا »والقس��م الطيب جائز..«، قلت: ش��رطه إن مل يشتمل على القسم املمنوع شرعا، وهو بغري اهلل أو أمسائه 
أو صفاته؛ فإن اش��تمل حرم، ومن اضُطرَّ من اخلرجيني إىل القس��م به كطالب يدرس يف بلد أجنيب يلزمونه عند 

التخرج بأداء القسم فهو ضرورة وتقدر بقدرها.
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ومقداره��� االأعل��ى الثلث ل�رضاحة النهي عن م� فوقه »اأت�س��دق ب�لن�س��ف؟ ق���ل: ال. ق�ل: 
فب�لثلث؟ ق�ل: الثلث، والثلث كثري«)1(.

والو�س��ية للوالدي��ن ج�ئزة للن���س القطعي يف االآي��ة، ولالأقربني، وي�س��رتط يف االأقربني 
كونهم غري ورثة حلديث »ال و�س��ية لوارث«)2( واإمن� ا�س��تثنين� الوالدي��ن تقدمي� للخ��س على 

الع�م والقطعي على م� �سواه.

1- قولن��ا »لصراح��ة النهي عن ما فوق��ه« دليله ما أخرجه البخاري برقم 2743 ع��ن ابن عباس È قال: لو 
غض الناس إىل الربع ألن رسول اهلل å قال: الثلث والثلث كثري، أو كبري. وهو متفق عليه من حديث سعد بن 
أبي وقاص يف البخاري برقم 2744 ومسلم برقم 4296، ولفظه: عادني رسول اهلل å يف حجة الوداع من وجع 
أشفيت منه على املوت، فقلت: يا رسول اهلل بلغين ما ترى من الوجع وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة لي واحدة، 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال »ال«. قال: قلت أفأتصدق بشطره؟ قال »ال الثلث والثلث كثري إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولس��ت تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل إال أجرت بها حتى اللقمة جتعلها 
يف يف امرأتك«. قال: قلت يا رسول اهلل أخلف بعد أصحابي. قال »إنك لن ختلف فتعمل عما تبتغى به وجه اهلل 
إال ازددت به درجة ورفعة ولعلك ختلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض ألصحابي هجرتهم وال 

تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة«. قال رثى له رسول اهلل å من أن توفى مبكة.
2- حديث »ال وصية لوارث«، قلت: هو حديث حسن صحيح رواه عدة من الصحابة، فقد أخرجه اإلمام أبو داود 
بس��ند حس��ن برقم 2872 عن شرحبيل بن مسلم مسعت أبا أمامة مسعت رسول اهلل å يقول »إن اهلل قد أعطى 
كل ذي حق حقه فا وصية لوارث«. وإمنا حس��نا احلديث حلال إمساعيل بن عياش الراوي له عن ش��رحبيل بن 
مس��لم فإنه حس��ن احلديث يف الشاميني، وشرحبيل شامّي. وأخرجه الرتمذي من نفس الطريق وقال حديث حسن 
صحي��ح. وأخرج��ه الرتمذي برقم 2121 من حديث عمر بن خارجه: أن النيب å خطب على ناقته وأنا حتت 
جرانها وهي تقصع جبرتها وأن لعابها يسيل بني كتفي فسمعته يقول: إن اهلل أعطى كل ذي حق حقه وال وصية 
ل��وراث والول��د للف��راش وللعاهر احلجر ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل موالي��ه رغبة عنهم فعليه لعنة اهلل ال 
يقبل منه صرفا وال عدال. قال: ومسعت أمحد بن احلسن يقول: قال أمحد بن حنبل: ال أبالي حبديث شهر بن 
حوش��ب. قال وس��ألت حممد بن إمساعيل عن شهر بن حوش��ب فوثقه وقال إمنا يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن 
عون عن غري هال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قلت: شهر ابن 
حوشب وثقه كذلك ابن معني ويعقوب والعجلي وأمحد يف رواية، ويف رواية ال بأس به. وكذا قال أبو زرعة الرازي، 
وتش��دد ابن حزم فقال: س��اقط. ومجلة كام أهل العلم فيه مجعها احلافظ فقال: صدوق كثري اإلرس��ال واألوهام. 
انتهى. وقول الرتمذي حسن صحيح إمنا هو مجع بني رتبيت احلسن واألوثقية، أو باعتبار شاهد احلديث السابق 

واهلل أعلم. وله شاهد من حديث أنس Ê عند ابن ماجة برقم 2714 وسنده صحيح.
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وجمع� بني الن�سو�س؛ الأنه اأوىل من دعوى الن�سخ مع اإمك�ن نوع من اجلمع.
ويتوضأ املريض لل�سالة ويغت�سل للجن�بة ف�إن مل ي�ستطع تيمم نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )النساء(.

ف���إن مل ي�س��تطع التيمم �س��لى على ح�له للعم��وم القطع��ي نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث 
)األنعام:152(، وهو اأ�سل قطعي معلوم �رضورة من دين الله.

وي�سلي ق�ئم�، ف�إن مل ي�ستطع فق�عدا، ف�إن مل ي�ستطع فعلى جنب للن�س يف ذلك)1(.
ويس��تقبل القبلة، ف�إن مل ي�س��تطع �س��قط التكليف القطعي اخل��س نثہ ہ ہ 

ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭمث )البق���رة:144( وقط��ع ب�الآخ��ر نثگ گ 

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻمث )البق���رة( لعموم االأ�س��ل القطعي 
نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث )األنعام:152(.

فإذا عجز عن اأداء ال�س��الة ل�س��دة مر�س ق�س�ه� ح�ل ا�س��تط�عته لعموم »دين الله اأحق اأن 

يق�سى«)2(.
ولق�س���ئه å و�سح�بته الظهر والع�رض واملغرب يف وقت الع�س�ء مل� ا�ستد عليهم احل�س�ر 

يف اخلندق)3(.
فدل على عدم �سقوطه� عند العجز عنه� اأداًء مل�نع.

1- قولن��ا »فإن مل يس��تطع فعلى جنب..« دليله حديث البخاري برق��م 1117 عن عمران بن حصني Ê قال 
كانت بي بواسري فسألت النيب عن الصاة. فقال »صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب«.

2- حديث »فدين اهلل أحق أن يقضى« متفق عليه، أخرجه البخاري برقم 1953، ومس��لم برقم 2749، عن ابن 
عباس È قال: جاء رجل إىل النيب å فقال: يا رسول اهلل إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 

قال: نعم. قال: فدين اهلل أحق أن يقضى.
3- قولن��ا »ملا اش��تد عليه احلصار يف اخلن��دق« احلديث يف الصحيحني من حديث عل��ي Ê )البخاري برقم 
4111، ومسلم برقم 1457( واللفظ له قال رسول اهلل å يوم األحزاب: »شغلونا عن الصاة الوسطى صاة العصر 

مأل اهلل بيوتهم وقبورهم نارا«. ثم صاها بني العشاءين بني املغرب والعشاء.
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ومن أغمي عليه �ساله� اإذا اأف�ق حلديث »من ن�سي �سالة اأو ن�م عنه� فلي�سله� اإذا ذكره�«)1(.

ف النوم  وال ف���رق معترٌب بينهم�؛ اإذ هم� يجتمع�ن يف املفردات ومبعرفته� -اأي املفردات- يرُعرَّ
واالإغم�ء.

فالنوم: ذه�ب التعقل وخمول احل�س واحلركة طبيعة مع بق�ء احلي�ة.

واإلغماء: ذه�ب التعقل وخمول احل�س واحلركة مع بق�ء احلي�ة لط�رئ.

وقلن� »لط�رئ« لي�س��مل �س�ئر الطوارئ ك�ملر�س، اأو االإعي�ء، اأو ح�سول �سدمة نف�سية خلرب 
�سيء مع قلة �سرب.

وقلن� »ذه�ب التعقل« ومل نقل خموله؛ الأن اخلمول قد يح�س��ل يف خفيف نع��س اأو ال�سعور 
ب�إعي�ء اأو دوار ودوخة.

وذه�به اإمن� يكون ب�لنوم امل�ستغرق، اأو االإغم�ء.
وقلن��� »خمول احل�س واحلركة« ومل نقل ذه���ب؛ الأن حركة ح�س الن�ئم واملغمى عليه ب�ق يف 

اأدنى درج�ته وال تذهب اإال ملوت.
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ  احلي���ة  ببق���ء  اإال  ك�مل��وت  والن��وم 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )األنع���ام(، 

ف�سمى النوم وف�ة.
و�سم�ه كذلك موت� نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍمث )الزمر(، 
اأي يتوف�ه� حني نومه� فيقب�س��ه� قب�س��� نه�ئي� ملن ح�رض اأجله وق�سى عليه ب�ملوت، وير�سل 

االأخرى التي مل يكتب عليه� املوت يف النوم اإىل اأجل.
ف�لف��رق بني النوم واملوت هو القب���س الت�م، وال فرق بينه وبني االإغم�ء �س��وى اأن االإغم�ء 

ط�رئ.
1- حديث »من نس��ي صاة..« متفق عليه أخرجه البخاري برقم 597 ومس��لم برقم 1598 واللفظ له عن أنس بن 

مالك أن رسول اهلل å قال »من نسي صاة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك«. قال قتادة نثٺ ٺ 
ٺٿمث )طه(.
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والط�رئ ن�در خ�رج عن الع�دة فال ينفرد بحكم، فحكمه حكم النوم.
وطول الوق��ت لي�س بف�رق؛ الأن االإغم�ء الطويل اخل�رج عن الع�دة ك�س��هر ك�لنوم الطويل 

اخل�رج عن الع�دة ك�سهر ملر�س معروف)1(.
وكالهم� ن�در جدا؛ الأن االإغم�ء -ع�دة- دق�ئق معدودة، ويندر �س�عة فم� فوقه�، فيبقى حكم 

النوم على اأ�سله، ولو ط�ل لط�رئ، وحكم االإغم�ء ك�لنوم ولو ط�ل لط�رئ.
والنوم امل�ستغرق على الع�دة ن�ق�س للو�سوء »العني وك�ء ال�سه فمن ن�م فليتو�س�أ«)2(.

وهذه العلة املن�سو�سة ج�رية يف االإغم�ء بال فرق.
وقلن� »النوم امل�س��تغرق على الع�دة«؛ لثبوت نع��س ال�س��ح�بة يف امل�س��جد انتظ�را لالإق�مة 

وقي�مهم بعده اإىل ال�سالة بال و�سوء)3(، فدل على اأنه غري م�ستغرق.
وقلن��� »عل��ى الع�دة«؛ ليخرج نوم اجل�ل�س ولو م�س��تغرق�؛ الأن العلة يف احلديث »العني وك�ء 

1- هو مرض تنقله ذبابة تسمى »تسي تسي« تعيش يف بعض األماكن من أفريقيا ويدخل املصاب يف نوم.
2- حديث »العني وكاء السه..« أخرجه أبو داود برقم 203 من حديث علي Ê، قال رسول اهلل å »وكاء 
السه العينان، فمن نام فليتوضأ«. وسند أبي داود حسن يف الشواهد واملتابعات وقد أعل ببقية بن الوليد عن الوضني 
بن عطاء. قلت: أما الوضني فأبو داود نفسه إمنا أخرج له ألنه قال فيه صاحل احلديث. وقال أمحد ثقة ومرة ليس 
به بأس. وقال الذهيب ثقة وبعضهم ضعفه. وقال دحيم ثقة. وقال حييى بن معني ثقة ومرة ال بأس به. وذكره ابن 
شاهني وابن حبان يف الثقات. وقال اجلرجاني ما أرى بأحاديثه بأسا. وقال أبو حامت الرازي تعرف وتنكر. قلت: 
فا ينزل حديثه عن درجة احلس��ن إال إن كان له علة أخرى. وأما بقية فاخلاصة ما قال احلافظ فيه أنه صدوق 
كثري التدليس على الضعفاء. قلت: وبقية رجال اإلس��ناد ثقات، وقد أعل قوم احلديث باالنقطاع بني عبدالرمحن 
ب��ن عائ��ض عن علي قال الرازي��ان مل يدركه. إال أن ابن حبان رمحه اهلل تعاىل نقل ع��ن البعض أنه لقيه واألكثر 
األول. قل��ت: ه��ذه العلة ال تؤثر خاصة وأن عبدالرمحن بن عائض مذكور يف الصحابة. كما نقل عن البخاري نقله 
احلافظ ابن حجر يف اإلصابة وتعقبه. وللحديث شاهد من حديث معاوية وهو قريب يف اإلسناد منه فيشهد أحدهما 
لآلخر. وقد أخرجه الدارقطين يف السنن برقم 597 وفيه ابن أبي مريم ضعفوه وأعل بغري ذلك إال أنه صاحل كشاهد. 
فالراجح عندي أن احلديث حس��ن. وقد اطلعت على حتس��ني ابن الصاح والنووي له كما يف فتح الغفار )3 /85( 

ط/ دار عامل الفوائد، ثم األلباني يف صحيح اجلامع برقم 7598. وأكثر علماء احلديث على تضعيفه.
3- قولن��ا »با وضوء« أخرجه مس��لم برق��م 861 عن أنس، كان أصحاب رس��ول اهلل å ينامون ثم يصلون وال 

يتوضئون.
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ال�س��ه« ظ�هرة يف امل�سطجع امل�ستغرق ال اجل�ل�س، واال�س��طج�ع ع�دة النوم، وتعليقه� مبجرد 
النوم خط�أ؛ الأن الن�س معلل بعلة من�سو�سة يبعد وقوعه� من ج�ل�س متمكن.

ويجب إسعاف املغمى عليه، وعمل م� يزيل ال�رضر عنه؛ الأن دفع ال�رضر عن النف�س واجب.

ويجب �س��رت عورته، وحفظ م�له وخ�سو�س��ي�ته؛ الأن »كل امل�س��لم على امل�س��لم حرام دمه 
وم�له وعر�سه«)1(، و�سرت عورته من حفظ عر�سه.

واإذا اأغمي عليه وهو �س���ئم نه�ر رم�س���ن، ف�إن اأف�ق �سح �سومه؛ الأنه ك�لن�ئم، واإن مل يفق 
حتى غربت ال�سم�س فكذلك؛ الأن غ�يته ك�لن�ئم، والنوم وال�سوم يجتمع�ن.

ف���إن ط�ل االإغم�ء اأو الن��وم حتى خرج عن الع�دة ك�أي�م اأو �س��هر فهو مر�س ع�دة، وكذا يف 
لوائح الطب، وله حكم املري�س �رضع�: يق�س��ي ال�س��الة وال�س��وم للن�س يف ال�سوم نثڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇمث )البق���رة:184(. ولعم��وم »دي��ن الل��ه اأحق اأن 

يق�سى«)2( يف ال�سالة.
وقول��ه تع���ىل نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث )األنع���ام:152(، ي��دل على ت��رك التكليف اأداًء 
وق�س���ًء ح�ل انعدام الو�س��ع كم� هن�، ف���إذا زال امل�نع ك�ملر�س واالإغم�ء وم�س��تدمي النوم ع�د 
الو�سع. فيق�سي ال�سوم بخ�س��و�س الن�س وال�سالة بعموم الن�س، وكذا بخ�سو�س الن�س 

يف ق�س�ئه å وال�سح�بة م� ف�تهم يوم اخلندق.
ولو �س��ح اال�س��تدالل به� على االإ�سق�ط ل�س��قطت يف اخلندق؛ النعدام و�سعهم فعله� اأداء، 
ول�س��قطت على الن�ئم؛ النعدام ا�س��تط�عته اأداًء، فلم� ق�س��ى النبي å واأمر الن�ئم والن��سي 

ب�لق�س�ء علمن� اأن الو�سع الزم ق�س�ء ولو تعذر اأداء.
ومل ت�سقط ال�سالة يف دين الله اإال على ح�ئ�س ونف�س�ء اأداء وق�س�ء، ومفرو�سة فيم� �سوى 

1- »كل املس��لم على املس��لم..« أخرجه مس��لم برقم 6706 من حديث أبي هريرة Ê قال رسول اهلل å »ال 
حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهلل إخوانا، املسلم أخو 
املس��لم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، التقوى ها هنا -ويش��ري إىل صدره ثاث مرات- حبسب امرئ من الشر أن 

حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه«.
2- تقدم خترجيه.
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ذلك يف حرب و�س��لم ومر�س و�س��حة و�سفر وح�رض ون�س��ي�ن ونوم وانعدام م�ء اأو تراب اأو 
كليهم�، وانعدام �س��رت للعورة، وتعذر معرفة القبل��ة، اأو تعذر تطهري ثوب ومك�ن وبدن من 

جن�س، اأو قذر، اأو رفع جن�بة.
اأو عن��د تعذر معرفة االأوق���ت، ويقدر لذلك قدره يف اأي زم�ن وم��ك�ن، ولو تخلف الزمن 
وا�س��طرب ف�س���ر اليوم ك�س��نة، اأو ال�س��نة كيوم كم� يف حديث الدج�ل، فيقدر لذلك قدره 

ب�لن�س)1(.
فعموم التكليف وبق�وؤه اأداء اأو ق�س���ء قطعي، ومن ادعى ا�ستثن�ء اأحد غري من�سو�س عليه 
قطع� فقد تعمد رفع التكليف القطعي مبوهوم�ت، وال ت�سقط العب�دة يف دين الله اأداء وق�س�ء 
اإال ال�سالة على ح�ئ�س ونف�س�ء، وعن املجنون ي�سقط كل تعبد؛ النحراف تعقله احلق�ئق؛ خللل 

عقله وهو من�ط التكليف.
اأو �سوم على مري�س دام مر�سه، وانعدمت ا�ستط�عته اإىل الوف�ة فال عب�دة عليه ال اأداء وال 

ق�س�ء.
ف�إن �س��ح ق�س��ى ال�س��وم ب�لن�س، وق�س��ى ال�س��الة عل��ى االأ�س��ل)2(، وعم��وم الن�س 

وخ�سو�س��ه)3(، ولو كرثت ق�سى م� بو�س��عه؛ الأن التكليف على الو�سع ب�لن�س نثۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(.

وتعريف الجنون: هو ا�سطراب التعقل واختالل العقل للداء، فهو مر�س.

وقلن� »ا�سطراب التعقل« ال ذه�به وال غي�به كم� قلن� يف النوم واالإغم�ء؛ الأنه يعقل االأمور 

1- قولن��ا »فيق��در لذلك قدره بالنص« أخرجه مس��لم برقم 7560 من حديث ن��واس بن مسعان يف حديث الدجال 
الطويل والش��اهد منه قوله: قلنا: يا رس��ول اهلل وما لبثه يف األرض؟ قال »أربعون يوما، يوم كس��نة، ويوم كشهر، 
ويوم كجمعة، وس��ائر أيامه كأيامكم«. قلنا: يا رس��ول اهلل فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صاة يوم؟ قال »ال 

اقدروا له قدره«.
2- قولنا »على األصل«؛ ألن األصل بقاء التكليف ورفعه حمتاج للدليل.

3- قولن��ا »وعم��وم الن��ص وخصوصه«، أما عمومه »فدي��ن اهلل أحق أن يقضى«، وأما خصوصه فهو قضاء رس��ول 
اهلل å يف اخلن��دق، وقض��اؤه عندما نام مع أصحابه يف ال��وادي، وحديث »فليصلها إذا ذكرها« وكلها صحيحة 

خرجناها يف كتابنا هذا، وهلل احلمد.
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بجميع احلوا�س لكن على غري احلقيقة الع�دية، فدل على خلل يف العقل.
وقولن� »هو مر�س«؛ الأنه على خالف اأ�سل اخللقة، وم� اأنزل الله داًء اإال اأنزل له دواًء.

��ْكر: فهو ا�س��طراب التعقل لط�رئ ب�س��بب حمرم كخمر وخم��در، ولذا ق�ل تع�ىل  اأم� ال�سُّ
وج��ود  م��ع  )احل���ج(،  ڦڄمث  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  نثٹ 
عقولهم لكن ا�سطرب تعقلهم اأول االأمر ل�سدة هول ال�س�عة، فهم �سك�رى يف الت�رضف لكن 

حقيقة لي�سوا كذلك.
ٌب موؤقت مع �سالمة عقله. �َسبَّ ف�ل�سكران ك�ملجنون، ويف�رقه ب�أنه مرُ

واملجنون غري مكلف لعلة ا�سطراب عقله وتعقله.
وال�سكران مكلف ب�لعب�دات؛ لبق�ء عقله، ال ب�الإن�س�ءات ك�لن�ئم واملغمى عليه.

ف�لن�ئم لو طلق، اأو ب�ع، اأو تربع، اأو نطق بكفر فكله لغو وهذي�ن، ومثله ال�سكران.
واأم� املرُْتَلَف�ت فهي م�سمونة ولو على جمنون.

ف�ملجنون قتله خط�أ حتمله معه الع�قلة، وال �س��وم عليه للكف�رة؛ الرتف�ع تكليفه، وال ميكن 
اإ�سق�ط ت�سمني الدية لعلة اجلنون؛ الأنه حينئذ اإهدار لدٍم، وهو ال يهدر بح�ٍل، واإمن� حملته معه 
الع�قلة؛ الأنه يف حكم اخلط�أ؛ لعدم اإمك�ن اإجراء حكم العمدية عليه؛ الأن ال�س���رف يف املجنون 
عن احلكم عليه ب�لعمدية اأقوى واأوىل من ال�س���رف يف ع�قل مكلف مدٍع للخط�أ على خالف 

االأ�سل، اإذ االأ�سل العمدية، والن�قل عنه البينة املعتربة.
وال�سكران: االأ�س��ل بق�ء عقله ف�إتالف�ته عمد يف االأموال واالأنف�س؛ الأن �سكره دعوى؛ ف�إن 

قطع به ب�سه�دة عدول اأثب�ت فيحد، وي�سمن الدية، ويجوز تغليظه� عقوبة، ودفع� للفتنة.
اأم� انحراف التعقل عن احلق�ئق فهو ال�سالل، وهو غري االأق�س�م ال�س�بقة و�س�رت به خم�سة 

اأق�س�م: الن�ئم، واملغمى، واملجنون، وال�سكران، وال�س�ل.
وميكن هن� �سي�غة �س�بط جلميع احل�الت، وهو: اختالل العقل والتعقل يرفع التكليف ق�س�ء 
واأداء وه��و اجلن��ون، واختالل التعقل مع �س��المة العق��ل ال يرفع التكليف ك�لن�ئم والن��س��ي 

واملغمى وال�سكران، فلزمهم الق�س�ء.
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والتش��ريح يف الطب جلثة م�س��لم حمرم �رضع�؛ الأن حرمته ميت��� كحرمته وهو حي »ك�رض 

عظم ميت كك�رضه وهو حي«)1(.
والأن تكرمي االإن�س�ن مق�سد �رضعي نثکک ک گمث )اإلسراء:70(، وهذا ع�مٌّ يف احلي�ة 

واملم�ت، والت�رضيح لي�س من التكرمي.
وعندي امتن�ع يف ت�رضيح جثة غري م�سلم ولو حربي�؛ الأنه ك�ملثلة، وهي حمرمة لذاته�، فهي 

علة ذاتية م�ستقلة حتى ال يق�ل اإن العلة خوف املج�زات ب�ملثل يف احلرب.
ولذا امتنع ر�س��ول الله å عن املثلة جلثة حربي ك�فر يف احلرب مع متثيلهم مب�سلمني مع اأن 

العموم ظ�ه��ر يف نثک کک ک گگ گ گڳڳمث )البقرة:194(، نثھ 
ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.

فرتكه ذلك دليل على ق�سد املنع منه�، وملخ�لٍف العمل بفتوى غري هذه.
ويجوز تشريح حيوان من االأنع�م جلواز ذبحه وتقطيعه وهو اأبلغ من الت�رضيح.

ويج��وز كذلك من غ��ري االأنع�م ت�رضيح حي��وان؛ الأن الت�رضيح من و�س���ئل امل��داواة؛ لدفع 
ال�رضر الب�ل��غ عن الب�رض، وكل م� يف االأر�س خل��ق لنفعه نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئمث )البقرة:29(، ومن اأعظم من�فعه املداواة، ومن اأهم و�س�ئله� الت�رضيح للحيوان فج�ز؛ 
َل به� اإليه، ولقوله تع�ىل يف امل�س�ئل التي مل ين�س على حرمته�  �سِّ الأن للو�س���ئل اأحك�م م� ترُورُ

نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، فدل على جواز االنتف�ع به� ت�رضيح� للتعلم وللتج�رب.
وجلواز �س��يده� لالنتف���ع بجلده��� اأو عظمه� يف لب���س واأث�ث وزينة، فم��ن ب�ب اأوىل 

ت�رضيحه� للطب.
وعمل تجارب على الفئران واخلن�زير وغريه� ج�ئز من هذا الب�ب؛ لعموم خلق م� يف االأر�س 

ملن�فع االإن�س�ن نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.

1- أخرجه أبو داود برقم 3209 بلفظ )عن عائشة أن رسول اهلل å قال »كسر عظم امليت ككسره حيا«(. قلت: 
سند أبي داود حسن. وفيه سعد بن سعيد، قال الذهيب يف الكاشف ملخصا كام العلماء فيه: صدوق. قلت: وبقية 

رجاله ثقات. ثم اطلعت على حتسني ابن القطان له، نقله عنه األلباني يف اجلنائز )233/1(.
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وإرجاع يد س��ارق قطعت يف �رضقة بحٍد ال �س��بهة فيه ال يجوز؛ الأنه خالف مق�سد ال�رضع 

ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  نثٺ  ب��ه  الن��ك�ل  م��ن 
ڤڤمث )املائدة(.

ويحتمل اجلواز؛ الأنه مداواة وهي ج�ئزة يف ق�س����س اجلروح بعد االقت�س����س ب�ملثل، والأن 
الن��ك�ل وقع مبجرد القط��ع، ف�ملداواة مل تع�ر�س مق�س��دا ووافقت مث��ال م�رضوع� يف مداواة 

الق�س��س يف اجلرح.
واال�ستن�س���خ حمرٌم مل� فيه من تغيري اخِللقة والعبث به� ومل� يوؤدي اإليه من مف��س��د ك�رثية 

على الب�رضية، وم� اأدى اإىل ذلك فهو حمرٌم؛ الأنه من الف�س�د يف االأر�س.
وي�س��تثنى م��ن ذلك ح�ل��ة اال�ستن�س���خ العالجي ال��ذي ال �رضر في��ه على اأ�س��ل اخِللقة 

الب�رضية.
واالأ�سل اأن حكم اال�ستن�س�خ هذا -اأعني التحرمي- ج�ٍر يف اال�ستن�س�خ الب�رضي اأو احليواين؛ 

الأن من مق�سودات ال�رضع احلنيف حفظ خلق الله على اأ�سل خلقته� ب�لن�س.
والهندسة الوراثية ملعرفة الداء والدواء علم ن�فع من الطب، فج�ز ويحرم ا�ستعم�له يف تغيري 

اخللقة عن طبيعته�؛ لعموم نثۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ىائ ائ 
ەئەئمث )الروم(.

فحرم تغيري اخللق واأكده ب�أن هذا احلكم هو الدين القيم.
وجعل تغيري اخللق من فعل ال�سيط�ن نثۇ ۇ ۆ ۆۈمث )النساء:119(.

والنهي عن الن�م�سة والف�جلة والوا�سلة من هذا الب�ب)1(.
عونه ج�ئز ب�لقي�فة)2(. ومعرفة الن�سب ملتن�زع بني اأطراف يدرّ

1- النامصة: هي من تزيل ش��عر حاجبيها لتحديده، والفاجلة: من حتدد أس��نانها جتما، والواصلة: من تصل 
شعر رأسها بغريه تزويرًا، وقد تقدم ختريج احلديث.

 á 2- قولنا جائز بالقيافة« فيه حديث متفق عليه )البخاري برقم 6770، ومس��لم برقم 3690( عن عائش��ة
قالت: إن رسول اهلل å دخل علي مسرورا تربق أسارير وجهه، فقال »أمل تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن 
حارثة وأس��امة بن زيد فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض«. وقد بوب البخاري باب »القائف«. قال العلماء: 
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واأوىل منه� بفح�س اخل�س�ئ�س الوراثية املعلومة لدى خرباء علم الوراثة.
اأم��� اإن ك�ن عن زنى فال حكم يف االإحل�ق ب�لن�س��ب، بل يلح��ق ب�أمه، لتوقف ال�رضع عن بن�ء 
احلكم على ذلك، ولو مع معرفة �س��ف�ته)1( يف هذا الب�ب، ولذلك ال يثبت الزنى بفح�س املني 

وال ب�حلم�س الوراثي وال ب�لقي�فة.
و�رضب االإبر الوريدية والع�س��لية ال يوؤثر يف ال�س��ي�م؛ الأنه لي�س بغذاء وال يف معن�ه، ف�إن 
ك�ن العالج عرب الوريد للتغذية اأفطر، وبخ�خ الربو ملحت�ج اإىل ا�س��تعم�له يف نه�ر ال�سي�م ال 

ي�رض، وكذا احلقنة ال�رضجية، وقطرة العني واالأذن.
ومن ادعى اأنه� مفطرات مل ي�أت بحجة بينة معتربة من الكت�ب وال�سنة)2(.

هذا احلديث أصل يف إثبات النس��ب بالقافة. وهو مذهب اجلمهور من الصحابة واألئمة إال احلنفية، وعللوا ذلك 
بأنه خرص وختمني وُردَّ بإقرار النيب å جملزز، وما كان عليه الصاة والس��ام يقر باطا، فا يقر إال الش��رع. 

راجع شرح ابن بطال )386/8(.
1- قولن��ا »ول��و مع معرفة صفاته« لورود الن��ص يف ذلك عند البخاري برقم 5310 من حديث ابن عباس أنه ذكر 
التاع��ن عن��د النيب å فقال عاصم بن عدي يف ذلك قوال ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يش��كو إليه أنه وجد 
م��ع امرأت��ه رجا. فقال عاص��م: ما ابتليت بهذا إال لقولي. فذهب به إىل الن��يب å فأخربه بالذي وجد عليه 
امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم س��بط الش��عر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدال آدم 
كث��ري اللحم. فقال النيب å: اللهم بنّي. فجاءت ش��بيها بالرجل الذي ذك��ر زوجها أنه وجده، فاعن النيب 
å بينهم��ا. ق��ال رجل البن عباس يف اجمللس: ه��ي اليت قال النيب å »لو رمجت أحدا بغري بينة رمجت 
هذه« فقال: ال. تلك امرأة كانت تظهر يف اإلسام السوء. ويف رواية أبي داود )فقال رسول اهلل å »لوال األميان 

لكان لي وهلا شأن«(.
2- قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي 1 -174 -)153/1(

قرار رقم: 93 )10/1(
بشأن املفطرات يف جمال التداوي

جملة اجملمع )ع 10، ج ص(
إن جملس جممع الفقه اإلسامي املنعقد يف دورة مؤمتره العاشر جبدة يف اململكة العربية السعودية خال الفرتة من 
23-28 صف��ر 1418ه� املوافق 28 -حزيران )يونيو( -3 متوز )يوليو( 1997م، بعد اطاعه على البحوث املقدمة 
يف اجملم��ع خبصوص موضوع املفطرات يف جمال التداوي، والدراس��ات والبح��وث والتوصيات الصادرة عن الندوة 
الفقهية الطبية التاس��عة اليت عقدتها املنظمة اإلس��امية للعلوم الطبية، بالتعاون مع اجملمع وجهات أخرى، يف 
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ال��دار البيض��اء باململكة املغربية يف الفرتة من 9 - 12 صفر 1418ه� املواف��ق 14 - 17 حزيران )يونيو( 1997م، 
واس��تماعه للمناقش��ات اليت دارت حول املوضوع مبش��اركة الفقهاء واألطباء، والنظر يف األدلة من الكتاب والسنة، 

ويف كام الفقهاء، قرر ما يلي:
أوال: األمور اآلتية ال تعترب من املفطرات:

1- قط��رة العني، أو قطرة األذن، أو غس��ول األذن، أو قطرة األن��ف، أو خباخ األنف، إذا اجتنب ابتاع ما نفذ 
إىل احللق.

2- األق��راص العاجية اليت توضع حتت اللس��ان لع��اج الذحبة الصدرية وغريها إذا اجتن��ب ابتاع ما نفذ إىل 
احللق.

3- ما يدخل املهبل من حتاميل )لبوس(، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطيب.
4- إدخال املنظار أو اللولب وحنوهما إىل الرحم.

5- ما يدخل اإلحليل، أي جمرى البول الظاهر للذكر واألنثى، من قثطرة )أنبوب دقيق( أو منظار، أو مادة ظليلة 
على األشعة، أو دواء، أو حملول لغسل املثانة.

6- حفر الس��ن، أو قلع الضرس، أو تنظيف األس��نان، أو الس��واك وفرشاة األسنان، إذا اجتنب ابتاع ما نفذ إىل 
احللق.

7- املضمضة، والغرغرة، وخباخ العاج املوضعي للفم إذا اجتنب ابتاع ما نفذ إىل احللق.
8 - احلقن العاجية اجللدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل واحلقن املغذية.

9 - غاز األكسجني.
10 - غازات التخدير )البنج( ما مل يعط املريض سوائل )حماليل( مغذية.

11- ما يدخل اجلسم امتصاصا من اجللد كالدهونات واملراهم واللصقات العاجية اجللدية احململة باملواد الدوائية 
أو الكيميائية.

12- إدخال قثطرة )أنبوب دقيق( يف الشرايني لتصوير أو عاج أوعية القلب أو غريه من األعضاء.
13- إدخال منظار من خال جدار البطن لفحص األحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

14- أخذ عينات )خزعات( من الكبد أو غريه من األعضاء ما مل تكن مصحوبة بإعطاء حماليل.
15- منظار املعدة إذا مل يصاحبه إدخال سوائل )حماليل( أو مواد أخرى.

16- دخول أي أداة أو مواد عاجية إىل الدماغ أو النخاج الشوكي.
17- القيء غري املتعمد خباف املتعمد )االستقاءة(.

ثاني��ا: ينبغي على الطبيب املس��لم نصح املريض بتأجي��ل ما ال يضر تأجيله إىل ما بعد اإلفطار من صور املعاجلات 
املذكورة فيما سبق.

ثالثا: تأجيل إصدار قرار يف الصور التالية، للحاجة إىل مزيد من البحث والدراسة يف أثرها على الصوم، مع الرتكيز 
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الصحة النفسية..
ويجب على املكلف اأن يح�فظ على �س��حته النف�س��ية مل� يف ذلك من دفع االأ�رضار الب�لغة 
على النف�س واحلي�ة، ودفع املف��س��د واالأ�رضار واجب، وهي اإحدى مق�سودات ال�رضع العظيم، 

ولعموم نثۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھمث )البقرة:195(.
والي�أ�س والقنوط من املحرم�ت ال�رضعية مل� لهم� من املف��س��د العظيمة على املكلف وتقلبه 

يف احلي�ة نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹمث )يوسف(، نثڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چچمث )احلجر(.

وقد توؤثر االأحوال النف�س��ية على ال�س��حة فتتلف بع�س االأع�س���ء نثې ې ې 
ې ى ىائمث )يوسف(، وهذا النوع من احلزن حمرم يف �رضيعتن�.

وقد ا�ستع�ذ النبي å من الهم واحلزن والعجز والك�سل واجلنب والبخل وغلبة الدين وقهر 
الرج�ل مل� يرتتب عليه� من املف��سد واالأ�رضار على احلي�ة.

ونهى الله ر�س��وله عن احلزن والتح�رض وال�س��يق ولو ك�ن حر�س��� على اإمي�ن بع�س الكف�ر 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  نثوئ  )فاط���ر:8(،  ڻڻمث  ڻ  ڻ  ں  نثں 
ڀٺمث  ڀ  ڀ  ڀ  پ  نثپ  )النح���ل(،  ییمث  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

)الشعراء(.
وح�رب اخلوف واملخ�وف يف كثري من الن�س��و�س نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤڤمث )آل عمران(، نثٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )طه(.

على ما ورد يف حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة:
أ- خباخ الربو، واستنشاق أخبرة املواد.

ب- الفصد، واحلجامة.
ج - أخذ عينة من الدم املخربي للفحص، أو نقل دم من املتربع به، أو تلقي الدم املنقول.

د - احلقن املستعملة يف عاج الفشل الكلوي حقنا يف الصفاق )الباريتون( أو يف الكلية االصطناعية.
ه� - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو حتاميل )لبوس( أو منظار أو إصبع للفحص الطيب.

و - العملي��ات اجلراحي��ة بالتخدير العام إذا كان املريض قد بيت الصيام من الليل، ومل يعط ش��يئا من الس��وائل 
)احملاليل( املغذية. واهلل أعلم.
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ونهى عن الظنون نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀمث )احلجرات:12(.
وح���رب الو�س���و�س نثڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڳڳمث  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 

)الناس(.
ونهى عن التح�رض ب�سبب اعتق�د فوت اأمر »ف�إن لو تفتح عمل ال�سيط�ن«)1(.

وع�لج النف�س الب�رضية ب�الطمئن�ن واال�سرتواح والقن�عة ودفع اأ�سداده� نثې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )النساء(.

ونهى عن مد الب�رض اإىل م� يف يد الغري مل� يرتتب عليه من االآث�ر ال�س��يئة نثڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےےمث )طه(.

وبني حق�ئ��ق االأمور التي قد ترى على خالف ظواهره� نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿمث )التوبة(.

واأمر ب�الإعرا�س ع��ن اجل�هلني دفع� للدخول معهم يف دوام�ت من ال�رضاع واالأمل نثڃ 
چ چچمث )األعراف(، نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )الفرقان(.

والب�ب يف هذا كثري..

V V V V V

1- أخرجه مسلم برقم 6945 عن أبى هريرة قال: قال رسول اهلل å »املؤمن القوى خري وأحب إىل اهلل من املؤمن 
الضعيف وفى كل خري احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك شيء فا تقل لو أني فعلت كان 

كذا وكذا. ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان«.
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فقه الدعوة
> نثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھمث )النحل:125(

> نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈمث )ف�سلت(
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فقه الدعوة
الدع��وة اإىل الله تع�ىل هي: تبليغ م�س��مون الر�س���لة يف اأرك�نه��� االأربعة التي جمعت يف 

قوله تع�ىل: نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )اجلمعة(.

وهي اأمر للر�سول å ومن تبعه نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ 
ک کک ک گگمث )يوسف(.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  نثچ  االأعم����ل  اأف�س���ل  وه��ي 
ڈڈمث )فصلت(.

وهي تفرغ��ً� فر�س كف�ي��ة نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 
ڻ ڻ ۀۀمث )آل عمران(.

نثې ى ىائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یمث )التوبة(.

والواج��ب فيه��� احلكمة واملوعظة احل�س��نة، واجلدال ب�الأح�س��ن، للن�س نثہ ہ ہ ہ 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 

ۋ ۋۅمث )النحل(.
ويجب فيه� التب�سري ال التنفري فهو اإثم للن�س: »ب�رضا وال تنفرا وتط�وع�«)1(، والبدء ب�لتدرج 

من اأكرب الفرائ�س فم� دونه� بدليل حديث مع�ذ مل� اأر�سله اإىل اليمن)2(.
واالأ�سل اأن ال ي�أخذ على الدعوة اأجرة نثۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئمث )األنعام:90(.

1- حديث »بشرا وال تنفرا« متفق عليه )البخاري رقم 3038، ومسلم رقم 4623( من حديث أبي موسى األشعري 
أن النيب å بعث معاذا وأبا موسى إىل اليمن قال »يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا«.

2- حدي��ث مع��اذ أخرجه اإلمام البخاري برقم 1496 عن ابن عباس È قال: قال رس��ول اهلل å ملعاذ بن 
جبل حني بعثه إىل اليمن: »إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن 
حممدا رسول اهلل فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم 
أطاع��وا ل��ك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك 

بذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني اهلل حجاب«.
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ويبداأ بنف�سه وولده واأهله االأقربني و�س�ئر الن��س نثڇ ڇ ڇڍمث )الشعراء(، 
نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅمث )طه(، وال تع�ر�س 

بني هذه املراتب.
ويجب ق�سد وجه الله ال عر�س الدني� نثچ چ چ ڇ ڇڇمث )يونس:72(.

واأ�سله� ق�ئم على تعبيد اخللق لله نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃمث )الذاريات(.
وليع�ل��ج م� عليه العم��ل، ويبداأ ب�الأ�س��ول الق�طعة؛ الأن عليه� م��دار النج�ة نثگ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )النساء(.
ق؛ الأنه مذموم نثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓمث  وال يرُرِث اخلالف املرَُفرِّ

)آل عمران:105(.
وال يدع اإىل اتب�ع مذهب ع�سبية بل اإىل الكت�ب وال�سنة.

واتب�ع مذهب ج�ئز؛ لعم��وم نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )األنبياء(، وفقه�ء 
املذاهب من اأهل الذكر ومن األزم نف�سه مبت�بعة قول مذهب يف كل فتوى ج�ز؛ الإطالق الن�س، 
والأنه اإن فعل ذلك فقد اأدى التكليف، وال يحرم عليه االنتق�ل، اأو �س��وؤال اآخر من غري املذهب، 

اأو تقليده؛ لعموم الدليل يف �سوؤال اأهل الذكر، ومن ادعى احلرمة احت�ج اإىل الدليل.
وال يتع�س��ب لقول��ه املحتم��ل؛ الأن الله علق النج�ة عل��ى القواطع نثگ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )النس���اء(، ف��دل عل��ى اأن 

غريه� معفوٌّ عنه، ف�لتع�سب مل� �سبيله العفو خالف مق�سود ال�رضع.
وال يتع�سب ويغ�سب اإال لق�طع، اأو قريب منه.

وليهت��م مب� عليه النج�ة من قطعي���ت ال�رضيعة، ف�إن عليه� مدار الدي��ن، وفيه� يرَُق�رضِّ اخللق 
ودونه� يغفره الله اإن اجتنبت، للن�س ال�س�بق.

وم��ن اأخ��ذ بقول جمتهد، فال يحرج عليه ب�الإنك�ر، اإال لب��ني اخلط�أ من خم�لفة ن�س مل يطلع 
عليه ذاك.

ح لقوله تع�ىل نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )اإلسراء:53(؛  وال يرُجرِّ
والأن دعوة الر�سول مل تكن على هذا.
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وال يكفر املعني اإال بق�طع ق�مت به عليه احلجة.
وليكن قوي� يف احلق ال يلني، وال ي�سعف، وال يهن، وال ي�ستكني.

وليكرث من اال�س��تغف�ر لذنبه نثھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث )آل عمران(.
واالإكث�ر من الت�س��بيح بحمد الله بكرة وع�س��ي�، واآن�ء الليل واأطراف النه�ر، واأدلته� كثرية 

نثڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱڱمث )طه(.

وال يرتك قي�م الليل وكرثة الدع�ء لربه وتالوة القراآن، وال ال�سلوات جم�عة؛ الأنه� من اأعظم 
�سع�ئر الدين.

ولي�س��رب عل��ى م� ي�س��يبه؛ الأن��ه �س��يبتلى نثی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب 
ىبيبمث )الطور(، نثٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )محمد(.

وليثق ب�لله ورزقه ون�رضه نثڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 
ک ک گ گ گگمث )الزمر(، ولقوله تع�ىل نثۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇمث )طه:132(.

نثڑ ک کک ک گگ گ گڳ ڳ ڳڳمث  الذن��وب  وليحذر 
)النور(.

وال يكن ظهرا ملجرم نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )القصص(.
وال يج�دل عن اخلونة وال يخ��س��م عنه��م، لقوله تع�ىل نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث 

)النساء(، ولقوله تع�ىل نثڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )النساء:107(.
وليبل��غ الدعوة وال يخف يف الل��ه لومة الئم نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېېمث )األحزاب(.
ولي�سرب نف�سه مع ع�مة املوؤمنني نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

ڦ ڦڦمث )الكهف(.
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وليحذر املن�فقني وكرثة جم�ل�ستهم؛ ف�إنه داء نثچ چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎڎمث )التوبة(.

وليحب املوؤمنني ويواليهم وين�رضهم نثک گ گ گ گڳمث )التوبة:71(.
ويق��م بح��ق امل�س��كني واليتي��م واالأرح���م وال�س��عفة نثٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹمث )اإلنسان(.
ولين�رض املظلوم حلديث »اأن�رض اأخ�ك ظ�مل� اأو مظلوم�«)1(.

ولي�س��َع يف ق�س���ء احل�ج�ت »من نف�س عن موؤمن كربة نف�س الله عنه كربة من كرب يوم 
القي�مة«)2(.

وليح��ذر الغيبة الأه��ل العلم وللموؤمنني وتنق�س��هم ف�إن الل��ه ينتقم لهم نثک ک 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.

وليكن ق�ئم� ب�لعدل والق�س��ط و�س��ه�دة احلق ولو على نف�سه والوالدين واالأقربني نثٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )النساء:135(.

وليح��ذر اأكل امل�ل ب�لب�طل والتك�ثر يف الدني� نثڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھمث )البقرة(.

ع االهتم�م بو�س�ئل الدعوة من �سح�فة واإعالم ونق�ب�ت ومواقع اإلكرتونية، واملج�ل�س  ويرُ�رْضَ
اجل�معة، والقدوة احل�سنة، ودرو�س العلم، وخطب اجلمعة، وموا�سم الدعوة واملخيم�ت واملراكز، 
والدورات العلمية، والرحالت، واخلروج�ت الدعوية، واملبيت�ت اجلم�عية، واحللق�ت الرتبوية، 

والزي�رات اخل��سة والع�مة.
وعلي��ه دوام ذك��ر االآخرة وم� عن��د الله؛ ف�إنه� �س��نة الذين اأنعم الله عليه��م واتب�عهم هدى 

نثٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄمث )الفاحتة(.

1- تقدم خترجيه.
 å قال: قال رسول اهلل Ê 2- حديث »من نفس عن مؤمن..« أخرجه اإلمام مسلم برقم 7028 عن أبي هريرة
»من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهلل عليه 

يف الدنيا واآلخرة ومن سرت مسلما سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه«.
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وال مي��دنَّ عيني��ه اإىل املت�ع الزائل؛ الأنه قد اأوتي اأعظ��م من ذلك نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 

ۆئۈئمث )احلجر(.
وال يك��رث من ذكر الدني� والتج�رات والعم�رات والعق���ر، ف�إنه مر�س يف القلب وهم ف�رغ 

وخروج عن �س��ن حملة الر�س���الت نثٱٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺمث )التوبة:55(.

وعليه النظر اإىل ح�ل دين الن��س، ومط�لعة �سري ال�سلف اأهل ال�رضاط امل�ستقيم يف عب�داتهم 
نثٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  تع���ىل  لقول��ه  ودعوته��م 

ڄڄمث )الفاحتة(، وطلب �رضاطهم طلب ملعرفة هديهم و�سريهم.

ويج��وز االنتماء اإىل جم�عة على الكت�ب وال�س��نة)1(؛ الأنه تع���ون على الرب والتقوى والأن 

احلرمة ال تكون اإال بدليل واإال فهو و�س��ف حمرم نثھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )النحل(.

ويجوز التعاهد معهم على العمل على ال�رضيعة)2(، وقد تع�هد بع�س ال�س��ح�بة على اأمور 

يف الط�ع�ت ك�ملوت يف �سبيل الله)3(.
ف���إن انتظم معهم فعليه الط�عة الأمرائه يف ط�عة الله فيم� يخ�س م�س��لحة الدعوة؛ لعموم 

نثڳ ڳ ڱ ڱمث )النساء:83(.
ولي�ست بيعة والية ع�مة، بل ميني على اأمر خ��س يف الط�عة، والوف�ء به� واجب نثڄ 

ڃ ڃ ڃڃمث )البقرة:177(، نثگ گ گ گ ڳمث )النحل:91(.
فمن مل ي�س��تطع القي���م مب� التزم به ج�ز له التحلل منهم، والتكف��ري عن مينيه بخالف البيعة 

الع�مة ال�سي��سية، ف�إنه ال حتلل منه�، وال كف�رة له�.

1- وقد بسطت القول يف املسألة يف كتابنا »مشروعية العمل اإلسامي وتعدده واالنتماء إليه« رسالة ماجستري أجيزت 
بامتياز.

2- املصدر السابق.
3- املصدر نفسه.
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وكم� ال مدخل للبيعة الع�مة يف االأمور اخل��سة لل�سخ�س كذلك بيعة الدعوة.
فال يتدخل االإم�م االأعظم يف االأمور ال�سخ�س��ية الأجل البيعة؛ الأن مو�سوعه� هي امل�س�لح 

الع�مة ال ال�سخ�سية، وكذلك بيعة الدعوة مو�سوعه� دائرة الدعوة.
وال يجوز جلم�عة على الكت�ب وال�س��نة، اأن ت�أمر فرده� اأال يح�رض مع اجلم�عة االأخرى على 

الكت�ب وال�سنة ب�سبب خالف�ت لي�ست قطعية.
ويج��ب عليه االمتن�ع اإن منعوه من خم�لطة فرق ال�س��الل اأه��ل النف�ق والظلمة واالبتداع 
الظ�هر، ك�لفرق التي تقع يف �س��ب ال�س��ح�بة واأعرا�س النبي å، اأو الفرق التي تقتل اأهل 

االإ�سالم وت�ستهدفهم وتخرج عن جم�عتهم.
ويجوز للمرأة االنتم�ء والبيعة ب�إذن زوجه� ووليه�.

وتقدم ط�عة زوجه��� على ذلك؛ الأن الدعوة فر�س كف�ية وط�عته فر�س عني، فهي مقدمة. 
واالأمر برتك فر�س الكف�ية لي�س اأمرا ب�ملع�سية.

وي�سرتط يف انتم�ء املراأة اأن تكون يف قط�ع ن�س�ئي ال خمتلط؛ ف�إن االختالط ال يخدم حفظ 
العر�س، وهو اأحد مق��سد ال�رضيعة التي عليه� مداره�، واملراأة هي اأ�سل العر�س.

فكل عمل تقوم به يجب اأن ي�سبط بهذا، وال مرتبة و�سطى هن�، اأي: ال حفظ وال �رضر)1(.
اأم��� ذه�ب بع�س��هن للغزو مع حم�رمه���، فمحرمه� رافع للمنع املعل��ل ب�الختالط الذي ال 

1- وهلذا مل تكلف املرأة يف عهد النبوة وما بعدها باخلروج الدعوي، وال دعوة الرجال، وال القبائل، وال باخلطب 
يف اجملامع العامة، وال يف األسواق، وال املواسم نصرة للدين، ال منفردة، وال مع نساء ثقات، وال مع حمارم.

ولو كان هذا من الفرائض عليها لفعله رسول اهلل å وأصحابه لوجود الدواعي وعدم املوانع.
والعمومات اآلمرة بالدعوة للرجال عموما حمارم وأجانب مبينة ببيان رسول اهلل وخلفائه الراشدين، وهو املبني عن 

ربه مراده ودينه.
وال خيلو األمر من أن تكون دعوة املرأة للرجال األجانب يف جمامعهم وجمالس��هم وأس��واقهم وقبائلهم من الدين، 

أْو ال.
فإن كانت من الدين فقد ترك رسول اهلل أن يعلم النساء ذلك؛ ألنه مأمور بباغ الدين وترك ذلك أصحابه من بعده، 
فتبني أنه ليس من الدين، فضا عن أن نقول إنه فرض أو س��نة أو مس��تحب، ومن ادعى ذلك فقد زعم أن رس��ول 

اهلل وأصحابه تركوا أمر نسائهم بفرض أو سنة عليهن، وهذا مل يكن.



129املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 129املقدمة فـي فقه الع�رص128 املقدمة فـي فقه الع�رص 128

يخدم حفظ العر�س، والأن ذه�به� لي�س ق�سدا، بل تبع� ال للغزو.
ولو ك�ن ق�س��دا لغزت الن�س�ء وت�س���بقن على ذلك، بل ق�سد ال�رضع ب�لن�س ترك تكليفهن 

بذلك مل� اأردنه، فق�ل å: »جه�دكن احلج«)1(.
فذه�ب بع�سهن مع هذا ن�در متطوع به تبع ال اأ�سل، وهذه اأمور موؤثرة يف الفتوى؛ ال�سرتاط 

ت�س�وي الفرع واالأ�سل عند القي��س، ف�إذا اختلف� -كم� هن�- مل ي�سح القي��س.
فال يق��س اإال مبط�بقة الفرع لالأ�سل، واأين هذا من هذا؟

وغ�ي��ة م� ي�س��تدل به هو جواز خروج املراأة مع زوجه� الغ���زي اإن اأرُِمَن عليهن من نحو اأ�رض 
العدو.

ف��ال يدل هذا الدليل على مم�ر�س��ة الدعوة من املراأة لع�مة الرج�ل يف جم�ل�س��هم وحم�فلهم 
وجم�معهم، ال بعموم، وال بداللة قي��س.

ولهذا كله اختلفت بيعة الرج�ل عن بيعة الن�س�ء؛ ف�إن بيعتهن بيعة اأخالقية)2(، وبيعتهم بيعة 
ن�رضة، وحم�ية، وبالغ، و�سمع، وط�عة يف املن�سط واملكره)3(.

وهذا يدل على اأنه ال فر�س عليهن يف ذلك.
واش��رتاك ذكور وإن��اث يف حلقة واح��دة اأو نحوه� يف تنظيم جلم�عة اأو ح��زب حمرم؛ الأنه 

يعود على اأ�س��ل حفظ العر�س ب�خللل واالإبط�ل فبطل، وال يفعله اإال زائغ م�ئل عن ال�رضاط 
امل�ستقيم نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺمث 

)النساء(.

1- حديث »جهادكن احلج« أخرجه البخاري برقم 2875 عن عائش��ة أم املؤمنني á قالت: اس��تأذنت النيب 
å يف اجلهاد. فقال »جهادكن احلج«.

2- قولنا »بيعة أخاقية« ورد النص فيها آخر س��ورة املمتحنة نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃمث )املمتحنة(.
3- قولنا »وبيعتهم بيعة نصرة..« حلديث عبادة بن الصامت يف املوطأ برقم 960 ط/ دار إحياء الرتاث العربي، وهو 
يف صحيح البخاري برقم 7055 ومسلم برقم 4874، عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول اهلل å على السمع 
والطاعة يف املنشط واملكره وأن ال ننازع األمر أهله وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم.
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وقي��س��ه على ح�سور عيد وجم�عة م�سجد ال ي�سح لفقدان �رضط ت�س�وي الفرع واالأ�سل، 
وي�س��ح القي��س على العيد وجم�عة امل�سجد يف ح�سور املراأة اجلمع الع�م الظ�هر لعدم ت�أثريه 

على حفظ العر�س ب�الإبط�ل واالإخالل)1(.
V V V V V

1- وال يص��ح القي��اس عل��ى عيد ومجعة ومجاعة لتجويز اختاط اجلنس��ني يف الفصل الدراس��ي للفوارق الكثرية 
الواضحة بني أصل مقيس عليه وفرع يراد قياسه، إذ العيد مرتان وحضوره اختياري، واجلمعة واجلماعة اختيارية 
للم��رأة، والتزام الرجال عدم االنصراف حتى يتم انصرافهن، وجعل باب هلن، وعدم إمكان حمادثتهما، وبعدهما 
عن التوصل إىل الفتنة، خباف فصل دراس��ي خمتلط بني اجلنس��ني، فطول وقت مع اس��تمرار يعادل ربع العمر 
وحصول مش��اركة الطالبات الدائم أمام الطلبة وتبادل لألحاديث والرس��ائل واللقاء يف االسرتاحات وأماكن الرتفه، 

والطابور وحركاته، وغري ذلك من الفوارق اليت تعود على أصل قصد الشرع حفظ األعراض باإلبطال.
وحدي��ث »ال يدخلن بعد يومي هذا رجل عل��ى مغيبة إال ومعه الرجل والرجان« هو للضرورة ضرورًة؛ لعدم القول 
جبواز دخول مجاعة رجال أجانب على من ش��اءوا من نس��اء أصدقائهم للرتفه وتبادل احلكايات واألقاويل؛ ألنه 

أوىل بالتحري��م م��ن اخلضوع بالقول، وضرب الرجل يف التوصل إىل طمع من يف قلبه مرض نثڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(.

وحلديث: فأمرها أن تعتد فى بيت أم ش��ريك ثم قال »تلك امرأة يغش��اها أصحابى اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه 
رجل أعمى تضعني ثيابك فإذا حللت فآذنيين«. رواه مسلم 3770. ويف رواية أخرى برقم 3773 وأمرها أن تنتقل 
إىل أم ش��ريك ثم أرس��ل إليها »أن أم ش��ريك يأتيها املهاجرون األولون فانطلقي إىل ابن أم مكتوم األعمى فإنك إذا 

وضعت مخارك مل يرك«.
فنهاها وهي شابة عن جمرد القعود يف بيت يغشاها الرجال للطعام حتى ال يرى منها ما تكره، واملرأة اليت يغشاها 
الصحابة للطعام كانت من القواعد، وجيوز هلا وضع ثيابها أي اجللباب بالنص، ولو كانت شابة لنقض احلديث 

بعضه بعضا، ومع ذلك ال يلزم أنها ختدمهم بنفسها لعدم ورود ذلك، وألنها غنية هلا من يقوم على ذلك.
وأم��ا حديث الصحيحني »إنها خادمتهم وهي العروس« فا يلزم اختاطها بهم، إذ معناه أنها خدمتهم، فصنعت 
هل��م الطع��ام وأمور الضيافة األخرى مع كونها عروس��ا، وال يلزم خروجها عليهم بنفس��ها. وهذا ما جاء يف رواية 
 å احلديث يف الصحيحني )خ 5176، م 5351( »عن س��هل بن س��عد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول اهلل
يف عرس��ه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال س��هل: تدرون ما س��قت رس��ول اهلل å: أنقعت له 

مترات من الليل فلما أكل سقته إياه«.
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فقه األقليات
> نثۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېمث )الن�ساء:100(

> الإقامة يف اأي دولة على وجه الأر�س من احلق�ق الإن�سانية املباحة

> اأخذ اجلن�سية ال�طنية من اأي دولة اأمر مباح ل يتعار�س مع التدين

> التعاي�س ال�سلمي بني �سع�ب الإن�سانية ه� الأ�سل نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )احلجرات:13(

> الإح�سان والرب وال�سالم والعدل مفردات �سرعية مطل�بة يف التعامل بني الب�سرية نثې ې 

ىمث )البقرة:83(، نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇمث )املمتحنة:8(
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فقه األقليات

األرض هلل يورثه� من ي�س�ء من عب�ده.

وهي يف االأ�سل مو�س��وعة لعموم اخللق نثڱ ڱ ڱںمث )الرحمن(، نثەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.

واإلقامة يف أي بالد جائزة، واال�س��تيط�ن به� واأخذ جن�س��يته�؛ اإْذ االأ�س��ل االإب�حة؛ لعموم 

العفو عن ك�فة امل�س���ئل امل�س��كوت عنه� ب�لن�س نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ېېمث )املائدة:101(.

والأن اجلن�س��ية الوطني��ة اإىل وطن م� ال ت�س���دم الدي��ن؛ الإمك�ن اجتم�ع الو�س��ف الديني 
والو�س��ف الوطني بال تع�ر�س، كعربي م�سلم، واأوروبي م�سلم؛ ف�النتم�ء الديني ال يع�ر�س 

االنتم�ء الوطني.
وم��ن لم يس��تطع إقام��ة دينه يف بلد وج��ب هجرته ولو اإىل غري م�س��لمني يقدر على 
اإق�م��ة التك�لي��ف ال�رضعية عنده��م، ف�إن مل يفعل ظلم نف�س��ه اإال امل�ست�س��عفني من الرج�ل 

والن�س���ء والولدان ال ي�س��تطيعون حيلة وال يهتدون �س��بيال نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱڱ 

ھھمث )النساء(.
فلم يحدد الن�س وجهة الهجرة اإىل اأر�س.

وجعل ق�نون ذلك وجود العدل واحلرية التي ي�ستطيع معه� اإق�مة دينه، كم� يفهم من مق�سود 
االآية اأنه� هجرة يتمكن فيه� امل�سلم من االإمي�ن والعمل ال�س�لح.

وقد ه�جر ال�سح�بة اإىل احلب�سة، وهم وملكهم على الن�رضانية؛ فرارا بدينهم)1(.
و»ال هجرة بعد الفتح«)2( يعني: واجبة اإىل املدينة بعد الفتح؛ لوجوبه� قبله على كل من اآمن 

1- حديث اهلجرة إىل احلبشة أخرجه البخاري برقم 2297 عن عائشة.
2- وقولنا »وال هجرة بعد«، هذا جواب على ما ميكن أن يعرتض على ما قدمناه، يف جواز اهلجرة أو وجوبها إن 
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ب�لدعوة، وجلواز الهجرة اإىل املدينة وغريه� واالإق�مة فيه� بعد الفتح اإىل يوم القي�مة.
وعموم أحكام الشريعة، زم�ن�، ومك�ن�، واأ�سخ��س� على كل مكلف.

ورخ�سه� �رضعت حلفظه�)1(.
واإلسالم قائم على الوسطية ورفع احلرج، فكل اأحك�مه ي�رض ال اإفراط وال تفريط)2(.

واملشقات امل�س���حبة للتكليف اجل�رية جم�ري الع�دات غري معتربة، كم�سقة اجله�د، واحلج، 

واجلوع يف ال�سوم، والربد ل�سالة الفجر)3(.
واإمن� تدفع امل�سقة اإن خرجت عن الع�دات، وم� خرج عن الع�دات خرج عن اال�ستط�عة.

وال تخرج عن الع�دات اإال اإن اأدت امل�سقة اإىل �رضر معترب، وهو: م� اأدى اإىل اإتالف نف�س، اأو 
ع�سو، اأو م�ل، اأو �سني ف�ح�س، اأو خلل يف التعبد وانقط�ع عنه)4(.

وهن� جترى ق�عدة: امل�سقة جتلب التي�سري.
والف��رق بينه��� وب��ني ق�ع��دة نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )احل���ج:78( اأن هذه اأ�س��ل 

ال�رضيعة، وق�عدة »امل�سقة جتلب التي�سري« للطوارئ اخل�رجة عن اال�ستط�عة.
وال يوؤخذ منه� الت�س�هل.

استدعى األمر ذلك. فإن قال قائل: أمل يقل النيب å »ال هجرة بعد الفتح« وهذا عام؟ واجلواب: أن النفي هنا 
لرفع التكليف على كل مس��لم أن يهاجر إىل املدينة. وكان ذلك قبل فتح مكة، وجوبا. فلما فتحت مكة وأعز اهلل 
اإلس��ام ودولته وش��عبه سقط وجوب اهلجرة إىل املدينة بقوله å: »ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية«. أي: 
ال هج��رة واجبة؛ ألنه من أراد أن يهاجر مس��توطنا املدينة بع��د الفتح إىل يوم القيامة جاز له، ولو محل احلديث 
على عمومه؛ لكان تقديره )ال يهاجرن أحد إىل املدينة بعد اليوم( ال وجوبا وال إباحة، لكان هذا حترميا الستيطان 

املدينة من غري أهلها املوجودين أيام النيب å، وهذا غري مراد قطعاً.
1- قولنا »ورخصها شرعت حلفظها« بني ذلك الشاطيب يف بدايات جزء املقاصد من كتابه املوافقات بيانا شافيا.

2- قولنا »ال إفراط وال تفريط« يف كتابي يف املقاصد -يس��ر اهلل طباعته- قررت أن من مقاصد الش��ريعة الوس��طية 
واالعتدال. واألدلة على ذلك كثرية، ومنها قوله تعاىل نثڤ ڤ ڤ ڤمث )البقرة:143(.

3- انظر جزء املقاصد للشاطيب عند كامه على املشقات وتعريفها وضوابطها.
4- قولنا »أو خلل..« قلت: هذا تعريف لإلمام الش��اطيب وهو تعريف مخاس��ي أخذته من كتابه املوافقات يف جزء 

املقاصد فراجعه.
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ويمك��ن صياغة قاع��دة جديدة جامعة هي: ال�رضيعة ق�ئمة على الت�س��هيل ال الت�س���هل. 

ف�لت�سهيل جمع بني ق�عدة اأ�سل الت�رضيع يف االآية، وبني ق�عدة الطوارئ ال�س�قة.
واملق�س��ود منه -اأي الت�س��هيل- حفظ الت�رضيع، ودوام التعبد يف اأي ظرف بح�سبه، فيوؤدي 

اإىل اللزوم وااللتزام ب�لت�رضيع.
واأم� الت�س���هل فهو: مف�س اإىل االنفالت عن التكليف والتهرب منه، وااللتف�ف عليه بحيل 

ومت�س�به�ت، فيوؤدي ذلك اإىل خالف مق�سود ال�رضيعة.
واألصل دعوة كل كافر ال قتل كل ك�فر.

ويش��رع الر والقسط لغري مق�تل وال مع�ون؛ للن�س نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژمث )املمتحنة:8(.
فيجوز تبادل الزيارات)1(؛ والأن ر�س��ول الله å اأ�س���فه يهودي ف�أكل، وك�ن مي�س��ي اإىل 

يهود. وردُّ ال�س��الم ج�ئز اإذا �س��لموا ب�إجم�ع العلم�ء)2(؛ ولعموم نثی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت خت متىتمث )النساء(، وهذا ع�م.

واأم� ابتداوؤهم ب�ل�س��الم خ��سة فمذهب جم�عة من ال�س��لف جوازه، وعليه يحمل حديث »ال 
تبدءوا اليهود والن�س���رى ب�ل�س��الم«)3( على احل�لة التي ك�نت ج�رية عندهم يف تع�ملهم مع 

1- قولن��ا »فيج��وز تبادل الزيارات« قلت: األصل فيها اإلباحة، ومن ادعى املن��ع فعليه الدليل، وما أوردناه من 
احلديث ظاهر، فقد كان جييب دعوة اليهود كما ثبت يف صحيح البخاري برقم 1356 عن أنس Ê قال كان 
غام يهودي خيدم النيب å فمرض، فأتاه النيب å يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إىل أبيه وهو 

عنده، فقال له: أطع أبا القاسم å، فأسلم. فخرج النيب å وهو يقول »احلمد هلل الذي أنقذه من النار«.
2- قولنا »ورد الس��ام جائز بإمجاع العلماء« نقل ذلك النووي يف ش��رح مس��لم )296/7(، وإمنا اخلاف يف: هل 
يقال »وعليكم« أم يزاد »وعليكم السام«؟ والصحيح أنهم إذا سلموا تسليما صحيحا فريد عليهم بذلك؛ لعموم اآلية 
نثی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخبمث )النساء:86(. وأما إذا حرفوا الكلم كما كان اليهود يسلمون على النيب 
والصحابة بقوهلم »الس��ام عليكم« فأمرهم النيب أن يردوا عليهم بقوهلم »وعليكم« كما يف مس��لم. فيحمل هذا النوع 
اخل��اص م��ن الرد على هذه احلالة فقط، ال على كل حالة، فإنه ال يليق مبحاس��ن اإلس��ام، ولذلك ذهب علقمة 

والنخعي واألوزاعي ومجاعات إىل ابتدائهم بالسام فضا عن جمرد الرد عليهم، وهذا هو الائق.
3- أخرجه مس��لم برقم 5789 من حديث أبي هريرة Ê بلفظ »ال تبدءوا اليهود وال النصارى بالس��ام«. قال 
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النبي å واأ�س��ح�به، حيث ك�نوا يبدءون ب�ل�سالم فيقولون: ال�س�م، فنهى عن البدء ب�ل�سالم 
لذل��ك مع�ملة ب�ملث��ل؛ الأن الل��ه يق��ول نثھ ھ ے ےۓمث )الش���ورى:40(، وورد يف 

ال�سحيح �سفة الرد عليهم يف هذه احل�لة بعينه� بقوله »وعليكم«.
وِبدٌء بالتحية جائز، وهي غري ال�سالم والنهي وارد فيه، وقد يجوز البدء ب�ل�سالم كم� قدمن� 

حلديث »اأن ر�سول الله å ج�ء على حم�ر ف�سلم وك�ن يف القوم م�سلم وك�فر ومن�فق«)1(.

النووي يف ش��رحه على مس��لم )296/7(: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا س��لموا. انتهى. ونقل عن 
القاض��ي عي��اض عن مجاعة أنه جيوز ابتداؤهم به للضرورة واحلاجة أو س��بب وهو ق��ول علقمة والنخعي، وعن 
األوزاعي أنه قال إذا س��لمت فقد س��لم الصاحلون وإن تركت فقد ترك الصاحلون. انتهى. وهذا يدل على ما قدمنا 
من أن االبتداء بالس��ام جيوز وهو يف عصرنا هذا حيث يلقى اإلس��ام تشويها القول األوىل؛ ألنه يؤدي إىل مصاحل 

كثرية من التعريف باإلسام ونشر حماسنه.
1- قال النووي يف شرحه ملسلم )296/7(: وجيوز االبتداء بالسام على مجع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار. 
انتهى كامه. وقيده بقوله »ويقصد املس��لمني«. قلت: وليس يف احلديث ما يدل على هذا القيد إال النص الس��ابق 
»ال تبدءوهم بالس��ام«، وعلته فيما أراه هي أنهم كانوا يقولون حتريفا »الس��ام عليكم« فمنعنا من االبتداء؛ ألنه إن 
بدأنا بقولنا »السام عليكم« فردهم كان حبذف الام »وعليكم السام« وإن رددنا عليهم وابتدءونا هم بقوهلم »السام 
عليكم« فاجلواب »وعليكم« ال أنه على كل حال مينع بدؤهم بالسام بل لعلة ذلك الوضع، ألنها من اجلزاء باملثل 
نثھ ھ ے ےۓمث )الش����ورى:40(، نثک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳمث )البقرة:194(، فإن 

مل حيصل ذلك رجعنا إىل األصل وهو نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژمث 
)املمتحنة:8( وهذا عموم يدخل فيه السام وغريه وهو أصل من األصول الشرعية يف التعامل. وأما احلديث الذي يف 
الباب فهو يف الصحيحني من حديث أس��امة بن زيد È )البخاري رقم 4566، ومس��لم رقم 4760( أن رسول 
اهلل å ركب على محار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن 
اخلزرج قبل وقعة بدر قال: حتى مر مبجلس فيه عبداهلل بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبداهلل بن أبي 
فإذا يف اجمللس أخاط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان واليهود واملسلمني ويف اجمللس عبداهلل بن رواحة فلما 
 å غش��يت اجمللس عجاجة الدابة مخر عبداهلل بن أبي أنفه بردائه ثم قال: ال تغربوا علينا فس��لم رسول اهلل
عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إىل اهلل وقرأ عليهم القرآن فقال عبداهلل بن أبي بن سلول أيها املرء إنه ال أحسن مما 
تقول إن كان حقا فا تؤذينا به يف جملسنا ارجع إىل رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبداهلل بن رواحة بلى 
يا رسول اهلل فاغشنا به يف جمالسنا فإنا حنب ذلك فاستب املسلمون واملشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم 
يزل النيب å خيفضهم حتى س��كنوا ثم ركب النيب å دابته فس��ار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له 
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وحتييهم بتحيتهم نحو »�س��ب�ح اخلري«، اإال اإن ا�س��تملت على حم�سور، لعموم نثی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حبخبمث )النس���اء:86(، ف���إذا ج���ز الرد مبثل التحية م��� مل تكن ممنوعة 

�رضع� فيجوز االبتداء به�، واالأ�سل عدم امل�نع.
وتهنئته��م بمباح يف اأعي�دهم ومن��س��ب�تهم، لعموم نثڎ ڎمث ب�رضط عدم احل�س��ور؛ 
الأن احل�س��ور �س��عرية دينية تعبدية، وح�سور ال�س��ع�ئر الدينية التعبدية لغري دين االإ�سالم 

احلق اأمر حمرم.
وكذا يجوز اإلهداء لهم)1(، وقبوله� منهم)2(؛ الأنه ك�ن å يقبل هداي�هم.

ومس��اعدتهم وال�سدقة على فقريهم؛ للحديث ال�سحيح اأن ع�ئ�سة ت�سدقت على يهودية، 

النيب å يا س��عد أمل تس��مع ما قال أبو حباب يريد عبداهلل بن أبي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول 
اهلل اع��ف عن��ه واصفح عنه فوال��ذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء اهلل باحلق الذي أن��زل عليك ولقد اصطلح أهل 
ه��ذه البح��رية على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما أبى اهلل ذلك باحلق الذي أعطاك اهلل ش��رق بذلك فذلك 
فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول اهلل å، وكان النيب å وأصحابه يعفون، عن املشركني وأهل الكتاب كما 

أمرهم اهلل ويصربون عل��ى األذى قال اهلل عزوجل نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائائمث )آل عم����ران:186( اآلية وق��ال اهلل نثک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓۓمث )البق����رة(، وكان الن��يب å يتأول العفو ما أمره اهلل به حتى أذن اهلل فيهم فلما غزا رس��ول اهلل 
å بدرا فقتل اهلل به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول، ومن معه من املشركني وعبدة األوثان هذا أمر 

قد توجه فبايعوا الرسول å على اإلسام فأسلموا.
1- قولن��ا »وكذا جيوز اإلهداء هلم« دليله أن عمر أهدى ألخ له مش��رك كم��ا يف الصحيحني )البخاري رقم 886، 
ومس��لم رقم 5522( أن عمر بن اخلطاب رأى حلة س��رياء عند باب املس��جد، فقال: يا رسول اهلل لو اشرتيت هذه 
فلبستها يوم اجلمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول اهلل å: إمنا يلبس هذه من ال خاق له يف اآلخرة. ثم 
جاءت رسول اهلل å منها حلل فأعطى عمر بن اخلطاب Ê منها حلة، فقال عمر: يا رسول اهلل كسوتنيها 
 Ê إني مل أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن اخلطاب :å وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت! قال رسول اهلل

أخا له مبكة مشركا.
2- قولن��ا »وقبوهل��ا منهم«، كان رس��ول اهلل å يقبلها من امللوك واألمراء وغريهم وكانوا على الش��رك، كما يف 
 å صحيح البخاري رقم 1481 ومس��لم رقم 6087 من حديث أبي محيد الس��اعدي، وأن ملك أيلة أهدى للنيب

بغلة بيضاء وكساه ُبْردا.
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واإغ�ثة م�سطر كغريق اأو م�س�ب يف ح�دث �سري، اأو هدم، اأو حرق، اأو ك�رثة ونحو ذلك؛ لعموم 
نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژمث )املمتحن���ة:8(، 

والأن ر�سول الله å اأر�سل الأبي �سفي�ن يف ن�زلة اجلوع.
وحْف��ُظ أماناتهم؛ لعموم االأدلة وعدم التخ�س��ي�س؛ والأن ر�س��ول الل��ه å اأمر عليً� برد 

االأم�ن�ت.
وتبادل الخرات والدرا�س���ت والبحوث؛ الأنه� مع�رف اإن�س���نية ع�مة م�سرتكة ال تخت�س 

بدين لعموم نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.
ويجوز معهم البيع والش��راء؛ لعموم نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275( ولتع�مل 
امل�س��لمني مع امل�رضكني اأي�م النبي å، واأقرهم، وكذا يجوز معهم ال�رضك�ت، وامل�س���رب�ت، 

واالإج�رات.
وملقي��م امل�س���ركة يف انتخ���ب من يف واليته م�س��لحة �رضعي��ة للم�س��لمني عموم� اأو 

خ�سو�س�، ك�جل�لي�ت.
ويجوز االس��تدانة منهم بال رب� واإال حرم؛ الأن ر�س��ول الله å رهن درعه عند يهودي يف 

َدين)1(، ويجوز و�سع امل�ل يف بنوكهم مل�سطر وم� خرج من رب� �رضف يف م�سلحة ع�مة.
ويح��ل الزواج بكت�بي��ٍة، واأكل طع�مهم اإال اخلمر واخلنزي��ر؛ للن�س نثۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئیمث )املائدة:5(.
ومن كان أجريا يف حمل، اأو �رضكة، اأو مطعم، اأو فندق يف بالدهم وفيه حمرم قطعي، ك�خلمر 

واخلنزير، وهو يبيعه، اأو يقدمه؛ حرم.
وينتق��ل اإىل غ��ريه؛ ف�إن مل يجد عمال اإال بفع��ل املحرم ه�جر اإىل بلد لي���س فيه ذلك؛ لقوله 

گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  نثڇ  تع���ىل 
گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ںںمث )النساء(.

1- أخرجه البخاري برقم 2096 عن عائش��ة á قالت: اش��رتى رس��ول اهلل å من يهودي طعاما بنس��يئة 
ورهنه درعه.
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ا وتع��ذر انتق�له، وال حيلة له �س��مله اال�س��تثن�ء يف قول��ه تع�ىل نثڻ  ���رضَ ْ ف���إن ك�ن حمرُ
ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھمث )النساء(.

واملساهمة يف �رضك�ت م�ستملة على حمرم قطعي كخمر وخنزير ال يجوز.

اإال اإن ك�نت قط�ع�ت متعددة؛ فيجوز فيم� لي�س فيه ذلك.
ومن أس��لم منه��م وحتته كت�بي��ة ا�س��تدام؛ الأنه� حتل ل��ه ابتداء ب�لن���س نثۆ ۈ ۈ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 
ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )املائدة(، اأو وثنية انتظره� يف العدة، ف�إن 

اأ�سلمت واإال ف�رق، ويحتمل جواز الدوام؛ حلديث زينب)1(.
واآية املمتحنة ل�سورة اله�ربة اإىل الكف�ر اأو منهم.

ومن أسلمت وهي حتت كت�بي اأو غريه ج�ز دوام العقد �سنني بال م�س؛ حلديث زينب، ويحتمل 
جواز امل�س يف ال�س��ورتني؛ على االأ�س��ل ولعدم امل�نع لكل من اأ�س��لمت اأو اأ�سلم، والزي�دة يف 
حديث زينب »وال يخل�س اإليك« �سعيفة وخم�ِلَفة لرواية االأثب�ت، وال�سعيف اإن خ�لف الثق�ت 
فروايته منَكَرة، وعلى ت�سليم �سحته� فيعلل على م�س�ألة اله�ربة من الكف�ر اأو الب�قية عندهم 
1- قولنا »حلديث زينب« قلت: أخرجه أبو داود برقم 2242 عن ابن عباس قال رد رسول اهلل å ابنته زينب 
على أبي العاصى بالنكاح األول مل حيدث ش��يئا. قال حممد بن عمرو يف حديثه بعد س��ت س��نني وقال احلسن بن 
على بعد س��نتني. قلت: هذا حديث حس��ن. أما حديث أنه ردها بنكاح جديد فهو عند أمحد من طريق حجاج 
بن أرطأة وهو ضعيف خاصة إذا خالف. قال أمحد برقم 6938: قال هذا حديث ضعيف أو قال واه ومل يس��معه 
احلجاج من عمرو بن شعيب إمنا مسعه من حممد بن عبيد اهلل العرزمي والعرزمي ال يساوي حديثه شيئا واحلديث 

الصحيح هو الذي روي أن النيب å أقرهما على النكاح األول.
قلت: وأما زيادة »وال خيلص إليك« فإنها من غري طريق الثقات، أخرجها احلاكم يف املستدرك برقم 5038 بسند 
ضعي��ف في��ه أمحد بن عبداجلبار العطاردي ومن طريق ابن إس��حاق وقد عنعن، وهذه علة أخرى عند من جيعلها 
علة، ولفظه: عن عائشة á قال: صرخت زينب á: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال 
فلما سلم رسول اهلل å من صاته أقبل على الناس فقال: أيها الناس هل مسعتم ما مسعت قالوا: نعم قال: أما 
والذي نفس حممد بيده ما علمت بشيء كان حتى مسعت منه ما مسعتم إنه جيري على املسلمني أدناهم ثم انصرف 

رسول اهلل å فدخل على ابنته زينب فقال: أي بنية أكرمي مثواه وال خيلص إليك فإنك ال حتلني له.
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اأو اله�رب��ة اإليهم مف�رقة لزوجه� امل�س��لم، وهذا م� حتمل عليه اآية املمتحنة نثہ ہ ہ ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 
ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  ىئيئ  مئ  جئحئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

يت جث مث ىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس حس خسمسمث )املمتحنة(.
والنهي ال�رضيح يف البقرة نثڄڄمث هو يف االبتداء؛ الأن النك�ح عقد.

والأن من اأ�سلم من ال�سح�بة مل يوؤمر بطالق، وكذا من اأ�سلمت، ومل يوؤمر ومل ينه عن م�سه� 
يف ك�فة ال�سور اإال يف �سورة اله�ربة من الكف�ر.

فيحمل حديث زينب مع زوجه� »ال يخل�س اإليك«، على االإر�س���د اأو على �س��ورة اله�ربة 
من الكف�ر، وكم اأ�سلم من العرب من الرج�ل ورجعوا اإىل اأهلهم ومل يوؤمروا بطالق، وال عدم 

م�س��ي�س، ف�لنهي يف قوله تع���ىل نثۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی 
جئحئمئ ىئيئ جب حب خبمبمث )املمتحنة( يرُْحَملرُ على كل امراأة فرت من زوجه� امل�س��لم اإىل 
بالد الكفر ك�فرة، اأو رف�س��ت الهجرة ال�رضعية مع��ه، اأو اآثرت ن�رضة اأهل احلرب، وظ�هرتهم 

فك�نت معهم.
ويحمل: نثڇ ڇ ڍمث على االبتداء.

هذا م� جتتمع به الن�سو�س، والله اأعلم.
ومن أسلم فمات مُورُِّثه الك�فر َوِرَثه على االأ�سل.

والأن الر�س��ول å ترك مق��س��م اجل�هلية على م� ق�سمت)1(، فيع�ملون على قوانينهم، والأن 
ال�سح�بة ورثوا اأق�ربهم من الكف�ر)2(.

1- قولنا »وألن الرسول å ترك مقاسم..« أخرجه أبو داود برقم 2916 بسند حسن عن ابن عباس Ê قال: 
قال النيب å »كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه اإلسام فهو على قسم اإلسام«.

2- قولنا »وألن الصحابة ورثوا أقاربهم من الكفار« قال احلافظ يف الفتح )14/8( يف ش��رح »وهل ترك لنا عقيل من 
رباع أو دور«: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ومل يرث جعفر وال علي شيئا ألنهما كانا مسلمني وكان عقيل 
وطالب كافرين. انتهى. وهذا يدل على تقدم هذا احلكم يف أوائل اإلسام ألن أبا طالب مات قبل اهلجرة وحيتمل 



141املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 141املقدمة فـي فقه الع�رص140 املقدمة فـي فقه الع�رص 140

وحديث »ال يرث الك�فر امل�س��لم«)1( موؤيد لذلك؛ الأنه اإن ك�ن امليت هو من اأ�س��لم ف�إن اأحك�م 
االإ�س��الم جتري على ورثته ف��ال يرثونه، واإن ك�ن امليت هو الك�فر فريث امل�س��لم؛ الأن اأحك�م 

�رضيعتهم هي التي حتكم يف م�له وهي حتكم ب�إرث ولده ولو م�سلم�.
وتعقد رئ��س��ة اجل�لية امل�س��لمة ملن ال ويل له�، ف�إن مل يكن، فعقدوا يف حمكمة بالد الكفر 
انعقد؛ لعدم ا�سرتاط االإ�سالم يف اإجراء العقد، واإن زوجت نف�سه� غريبة يف بالد غري االإ�سالم، 

وال ويل له� ب�سهود ج�ز)2(.
ويجوز التأمني التك�فلي االإ�سالمي ال التج�ري اإال ملجرب بق�نونهم.
وحجاب املرأة اأم�م االأج�نب له ركن�ن: م� �سرت الزينة، ودفع االإيذاء.

ف�لزينة هي: كل م� تتزين به من مالب�س واأ�س�ور واأ�سب�غ، اأو زينة بدن، اإال م� ظهر بال عمد 
اأو م� ال ميكن اإخف�وؤه كخ�س�ب.

�ْس��نرُ مق�طع ج�سم ك�سدر و�س��عر وعنق وم� بني �رضة وركبة ووجه وكفني  وزينة بدنه�: حرُ
عن��د البع�س يف االأخريين، فهذه موا�س��ع زينة واإظه�ره� فتنة واإيذاء للمراأة، فكل م� ي�س��رت 

أن تكون اهلجرة ملا وقعت استوىل عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه 
عب��داهلل والد النيب å ألنه كان ش��قيقه وكان النيب å عند أبي طال��ب بعد موت جده عبداملطلب فلما مات 
أبو طالب ثم وقعت اهلجرة ومل يسلم طالب وتأخر إسام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل 
بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم اإلسام برتك توريث املسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النيب å إىل 
ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها واختلف يف تقرير النيب å عقيا على ما خيصه هو فقيل ترك له ذلك 
تفضا عليه وقيل استمالة له وتأليفا وقيل تصحيحا لتصرفات اجلاهلية كما تصحح أنكحتهم. وقال يف موضع آخر 
)وحكى الفاكهي أن الدار مل تزل بأوالد عقيل إىل أن باعوها حملمد بن يوسف أخي احلجاج مبائة ألف دينار وزاد 
يف روايته من طريق حممد بن أبي حفصة فكان علي بن احلسني يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أي 
حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب وقال الداودي وغريه كان من هاجر من املؤمنني باع قريبه الكافر داره وأمضى 

النيب å تصرفات اجلاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم(.
1- أخرجه البخاري برقم 6764 عن أسامة بن زيد، È أن النيب å قال »ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر 

املسلم«. وهو يف مسلم برقم 4225.
2- قولنا »وال ولي هلا بشهود جاز«، قلت: هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي يف هذه احلالة، وحديث »ال نكاح 

إال بولي« خمتلف يف صحته، أما زيادة »وشاهدي عدل« فا تصح.
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زينة املراأة ويدفع عنه� االأذى فهو مق�سود ب�حلج�ب.
ف�حلج�ب م� �سرت الزينة ودفع االإيذاء عن املراأة)3(.

واال�ستثن�ء ب�نثڱ ڱ ڱ ڱںمث )النور:31(؛ ليخرج كل م� ال ميكن اإخف�وؤه من طول وق�رض 
اأو �سوت بح�سبه.

ولفظ نثڱمث يدل على ظهوره بنف�س��ه بال اإظه�ر، وهو غري لفظ »اإال م� اأظهرن«؛ الأنه 
يعيد فعل االإظه�ر اإليه�.

ف���إذا جعلن� االإظه���ر ع�ئداً اإىل اختي�ر املراأة بطل احلج�ب الإمك�نه��� اإظه�ر اأخ�س فتنته� من 
�سدر وعنق وبني �رضة وركبة.

فلزم اأنرّ نثڱمث هو: م� ظهر بنف�س��ه، اإم�: ب��ال عمد، اأو م� ال ميكن اإخف�وؤه من طرف ثوب 
وكم وبن�ن وعني؛ لتع�رض ذلك.

والوجه اإن جرت الع�دة على ك�س��فه ج�ز؛ الحتم�ل دخوله يف اال�س��تثن�ء، ف�إن فتنت به حرم 
كم� تقت�سيه مق��سد الت�رضيع.

اأم� غري ذلك من �س��عر و�س�ق ونحر ونحوه فهو منهي ب�لن�س الع�م امل�سدد »ن�س�ء ك��سي�ت 
ع�ري�ت م�ئالت مميالت روؤو�س��هن ك�أ�س��نمة البخت امل�ئلة ال يدخلن اجلنة وال يجدن ريحه� 

العنوهن ف�إنهن ملعون�ت«)4(.

3- قولن��ا »ما س��رت الزينة ودفع اإليذاء« هذا ما أخذناه م��ن نثۀ ۀمث، وآية نثہ ھ ھ ھ ھ ےےمث 
)األح���زاب:59(، فه��ذا الضاب��ط الثنائي هو ما نراه جامعا مانعا، وإن مل ينص علي��ه أحد فيما طالعنا إال أنه مفاد 
اآليتني وبه يعلم أن للمرأة حرية ما تلبس حبس��ب عرفها ووصفها، بشرطني ضابطني: إخفاء الزينة، ولبس يدفع 

إيذاءها، فمواضع الزينة معلومة بالفطرة والديانة، وما دفع اإليذاء معلوم كذلك.
4- أخرجه مسلم برقم 5704 عن أبي هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å »صنفان من أهل النار مل أرهما قوم 
معهم س��ياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونس��اء كاسيات عاريات مميات مائات رءوسهن كأسنمة البخت 
املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا«. ويف رواية أمحد »العنوهن فإنهن 
ملعون��ات« ق��ال اهليثمي: رواه أمحد والطرباني يف الثاثة ورجال أمحد رجال الصحيح. قال النووي يف ش��رحه 
على مس��لم )240/9(: هذا احلديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخرب به å، فأما أصحاب الس��ياط فهم 

غلمان والي الشرطة.
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ف�لك��سية الع�رية هي من عليه� م�سمى ك�س�ء لكنه يف حكم العري؛ ل�سيقه فيظهر تف��سيل 
مق�طع فتنته�؛ اأو لق�رض؛ وتقطيع فيظهر �س�ق و�سدر ونحر وغريه.

اأم� روؤو�سهن فحجمه� اأو �سكله�، اأو �سعره� من ظف�ئر وخ�سالت ونحوه للن�س »روؤو�سهن« 
وم� يف معنى الن�س.

اأم� العنق وال�سدر فقوله تع�ىل: نثں ڻ ڻ ڻڻمث )النور:31(. فدل على تغطية 
الراأ�س وال�سدر والرقبة والنحر.

ِهَى عن ال�رضب به� حتى ال ي�س��مع �س��وت زينة خفية كخلخ�ل و�س��ع فوق  واأم� القدم فنرُ
الكعبني.

أما )الكاس��يات( ففيه أوجه أحدها: معناه: كاس��يات من نعمة اهلل، عاريات من ش��كرها، والثاني: كاس��يات من 
الثياب، عاريات من فعل اخلري واالهتمام آلخرتهن، واالعتناء بالطاعات. والثالث: تكش��ف شيئا من بدنها إظهارا 

جلماهلا، فهن كاسيات عاريات. والرابع: يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما حتتها، كاسيات عاريات يف املعنى.
وأم��ا )مائات مميات(: فقيل: زائغات عن طاعة اهلل تعاىل، وما يلزمهن من حفظ الفروج وغريها، ومميات يعلمن 
غريهن مثل فعلهن، وقيل: مائات متبخرتات يف مش��يتهن، مميات أكتافهن، وقيل: مائات يتمش��طن املش��طة 
املياء، وهي مش��طة البغايا معروفة هلن، مميات ميش��طن غريهن تلك املشطة، وقيل: مائات إىل الرجال مميات 

هلم مبا يبدين من زينتهن وغريها.
وأما )رءوس��هن كأسنمة البخت( فمعناه: يعظمن رءوسهن باخلمر والعمائم وغريها مما يلف على الرأس، حتى تشبه 
أسنمة اإلبل البخت، هذا هو املشهور يف تفسريه، قال املازري: وجيوز أن يكون معناه يطمحن إىل الرجال وال يغضضن 
عنهم، وال ينكس��ن رءوس��هن، واختار القاضي أن املائات متشطن املشطة املياء، قال: وهي ضفر الغدائر وشدها إىل 
فوق، ومجعها يف وسط الرأس فتصري كأسنمة البخت، قال: وهذا يدل على أن املراد بالتشبيه بأسنمة البخت إمنا هو 
الرتفاع الغدائر فوق رءوسهن، ومجع عقائصها هناك، وتكثرها مبا يضفرنه حتى متيل إىل ناحية من جوانب الرأس، 

كما مييل السنام، قال ابن دريد: يقال: ناقة مياء إذا كان سنامها مييل إىل أحد شقيها. واهلل أعلم.
قوله å: »ال يدخلن اجلنة« يتأول التأويلني السابقني يف نظائره أحدهما: أنه حممول على من استحلت حراما من 

ذلك مع علمها بتحرميه، فتكون كافرة خملدة يف النار، ال تدخل اجلنة أبدا.

والثاني: حيمل على أنها ال تدخلها أول األمر مع الفائزين. واهلل تعاىل أعلم.
قلت: رحم اهلل النووي وغريه من العلماء الس��ابقني فإنهم لو رأوا الكاس��يات العاريات يف هذا الزمان لن خيتلفوا يف 
معرفة معناه إذ أصبحت املوضة العارية اليت تظهر العورات املخففة واملغلظة من مقطع وضيق وشفاف وقصري وضاغط 

هي لبسهن، وهذا ظاهر.
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فدل على اأن اإظه�ر احللي وموا�سعه ممنوع؛ الأنه اأ�سد من تخيل زينته ملجرد �سم�ع �سوته.
ودل عل��ى اأن م� حكى زينة ب�طنة ولو ب�س��م�ع، يحرم؛ ف�أوىل منه م��� اأعلم عن زينة ب�طنة 

ب�لروؤية لتف��سيله�؛ ل�سيق لب�س؛ الأنه اأبلغ من �سم�ع �سوت خلخ�ل.
ويجب على مقيم تعليم ولده واأهله ال�رضيعة ولغة العرب؛ الأنه� و�سيلة لفهم الوحي واإلزامهم 

ب�سع�ئره نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅمث )طه(.
ويل��زم األقليات)1( امل�س��لمة املقيمة يف غري بالد االإ�س��الم اإق�م��ة املدار�س التي حتفظ 

الن�سء على دينه.

1- قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي 1 - 174 - )1 / 283(
قرار رقم 151 )16/9( بشأن معاملة األقليات املسلمة

إن جملس جممع الفقه اإلس��امي الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلس��امي املنعقد يف دورته السادس��ة عشرة بدبي )دولة 
اإلمارات العربية املتحدة( 30 صفر - 5 ربيع األول 1426ه�، املوافق 9 - 14 نيسان )إبريل( 2005م.

بعد اطاعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع رعاية األقليات املسلمة، وبعد استماعه إىل املناقشات اليت 
دارت حوله، قرر ما يلي:

1. ينبغي استبعاد تسمية الوجود خارج العامل اإلسامي ب� )األقليات( أو )اجلاليات( ألن تلك التسميات مصطلحات قانونية 
ال تعرب عن حقيقة الوجود اإلس��امي الذي يتصف بالش��مولية واألصالة واالستقرار والتعايش مع اجملتمعات األخرى. وأن 

التسميات املناسبة هي مثل )املسلمون يف الغرب( أو )املسلمون خارج العامل اإلسامي(.
2. جيب اختاذ ش��تى الوس��ائل للحفاظ على الوجود اإلسامي للمس��لمني خارج الباد اإلسامية والدفاع عن خصوصياته 

الدينية واحلضارية والثقافية.
3. إن مقتضيات املواطنة يف الغرب ال تتنافى مع احملافظة على اهلوية اإلسامية وااللتزام بالقيم اإلسامية.

التوصيات:
1. إنشاء مركز علمي حبثي يعنى بأوضاع املسلمون خارج العامل اإلسامي، ويصحح الصورة اإلسامية لدى غري املسلمني.
2. تكوين جلنة شرعية يف اجملمع تعنى بإجياد احللول للنوازل الفقهية اليت يواجهها املسلمون خارج العامل اإلسامي.

3. أن يعق��د اجملم��ع بالتعاون مع اجلهات ذات العاقة يف الدول اإلس��امية وخارجها دورات تدريبية متخصصة لألئمة 
والدعاة ومديري املراكز اإلسامية يف الباد غري اإلسامية.

4. دعوة املسلمني خارج الباد اإلسامية للمحافظة على ثوابتهم اإلسامية، ونبذ اخلافات املذهبية والتمسك بالوحدة يف 
الشعائر الدينية.

5. أن يكون املسلمون خارج الباد اإلسامية مناذج حضارية متثل اإلسام بسلوكياتهم وتعاملهم مع اآلخرين.
6. دعوة منظمة املؤمتر اإلسامي لدعم اإلدارة اليت تعنى بشؤون املسلمني يف الدول غري األعضاء يف املنظمة، وتفعيل القرارات 

الصادرة عن املنظمة بهذا الشأن. واهلل أعلم.
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ويجب بناء املراكز وامل�س�جد واإق�مة ال�سالة واإظه�ر �سع�ئر الله من جمع وجم�ع�ت واأعي�د؛ 

لعموم التكليف به� وبو�س�ئله� زم�ن� ومك�ن� واأ�سخ��س�.
ف���إن مل يفعلوا مع الق��درة اأثموا، ف�إن عجزوا مل�ل وجب على امل�س��لمني عونه��م، ف�إن منعوا 

م��ن ذلك اأق�موا ول��و يف بيت اأحدهم، ف�إن منعوا حرم مق�مهم به�؛ كم� يفيده قوله تع�ىل نثڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ںںمث )النساء(.

V V V V V
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فقـه الدولة
> ال�سعب اأ�سيل واحلاكم وكيل

> نرى اأن حفظ اجلماعة العامة ه� املق�سد ال�سروري ال�ساد�س لل�سريعة، واجلماعة: املجتمع 

والدولة

> ع�ملة امل�سلحة والرحمة ل احتكارها اأو الهيمنة عليها اأ�سل تق�م عليه ال�سيا�سة يف دولة 

الإ�سالم

> العالق���ات الداخلية والدولية والأممية قائمة على خم�سة اأ�س�ل: تعاونية، تبادلية، مثلية، 

�سلمية، عادلة.. اأما احلرب فه� ا�ستثناء م�سبب؛ لأن الأ�سل ال�سالم ل احلرب

> الع���دل قيم���ة فا�سل���ة ل حتمله���ا اإل النف�����س الفا�سل���ة، وبه����ؤلء تق����م وت���دوم الدول���ة 

الفا�سلة

> ل مكان مل�ستبد على كر�سي عام عندنا بالإجماع املنق�ل

> �سيا�سة احلطمة ممن�عة �سرعا

> اإذا �سعر امل�اطن�ن بالقلق واملخاوف الدائمة فلي�س هناك دولة را�سدة يف البالد

> الع���دل وامل�ساواة العادلة واحلريات الرا�سدة واحلق����ق وال�اجبات وحق�ق امل�اطنة مفردات 

اأ�س�ل للدولة امل�سلمة
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فقه الدولة
ق�ل املوؤلف عف� الله عنه ووفقه: حفظ الجماعة العامة هو املقصد الس��ادس لل�رضيعة)1(، 
وبه� حتفظ بقية املق��س��د، ومنه� تنبث��ق الدولة، ونعني ب�جلم�عة ال�س��عب ودولته واملجتمع 

واالأمة.
وم�سدر الت�رضيع هو ال�رضيعة االإ�سالمية.

وم� قعدته اجلم�عة امل�س��تنبطة من خالله هو الق�نون يف املعن��ى االأعم. وتكييفه يف املعنى 
االأخ�س هو: م� اتفقت عليه اجلم�عة املخولة املوؤهلة من اأهل اال�س��تنب�ط يف ال�رضع من قواعد 
مقننة م�س��وغة بق�عدية اأو �س��بط اأو م�دة تن�س على اأحك�م الوق�ئع ب�ال�ستنب�ط من اأحك�م 

ال�رضع مب� يحفظ ال�رضوري�ت ال�ست واحل�جي�ت والتح�سيني�ت.
ف�ل�رضوري���ت كل م� ال ميكن بدونه عي�س، وهي: الدي��ن والنف�س والعر�س وامل�ل والعقل، 

وزدت: اجلم�عة الع�مة.
واحل�جي�ت: كل م� ال تعي�س بدونه اجلم�عة اإال ب�سيق وحرج ك�لتملك.

والتح�سين�ت: م� يدخل يف ال�سعة واالإكرام واالإح�س�ن واملح��سن والرتفه.
وي�س��وغه فقيه ب�ل�رضع خبري ب�لل�س���ن والواقع ني�بة عن اجلم�عة الكلية املخوِلة له بو�سع 
ذلك وي�ستع�ن مبن يحت�ج اإليهم من اخلرباء يف التقنني وال�سي��سة وغريهم، ثم تقره هي ب�الإن�بة 
عن اجلم�عة الكربى املمثلة يف ال�س��عب، اأو تعر�سه عليه يف م� ال يقطع ب�إم�س�ئه اإال بر�سى 

ال�سعب املب��رض ك�لد�س�تري والقرارات الكربى.
واجلم�عة امل�س��تنبطة واجٌب الرد اإليه�، وواجٌب حتديد �س��كله�، واآلي�ت اختي�ره� اإن مل يتم اإال 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  نثژ  بذل��ك 

1- قولنا »املقصد السادس للشريعة«: هو اجتهاد جديد عن حبث وبذل وسع يف ذلك خال تدريسنا ملادة املقاصد 
يف اجلامعة والدروس العامة من كتاب املوافقات للش��اطيب، ألكثر من عش��ر س��نوات وقد باحثت فيه كبار العلماء 
يف اليمن وغريها فلما وجدت القبول وتصويب ذلك منهم نش��رته يف مقاالت فكثرت إليَّ املراس��لة يف تصويب ذلك 
وتأكيده، ثم عرضته على اإلمام القرضاوي فوافقين عليه، وكنا قد أفردنا يف كتابنا هذا بابا مس��تقا لذلك هو »فقه 

املقصد السادس للشريعة: حفظ اجلماعة العامة« ثم رأينا حذفه حتى ال يطول الكتاب.
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ڱ ڱ ں ںڻمث )النس����اء:83(، فنهى �سبح�نه عن ترك الق�س�ي� الع�مة لالأمة خوف� 
واأمن� ع�لقة خ��س��عة لالإ�س���عة التقولية بني الع�مة، واأوجب رده� اإىل اأهله� للبت فيه�، وَقَطع 
بو�سولهم اإىل ِعْلمه� بدليل نثڱمث وَتَرك اآلي�ت الرد للنظر امل�سلحي لالأمة زم�ن� ومك�ن�.

واحلكم به من ح�كم نظره يف عني الق�سية وال يتج�وز حكمه ذلك.
واملنفذ له تنفيذي يعمل ب�لن�س، ومقت�سي�ته مم� هي ك�لن�س اأو قريب منه)1(.

وي�سكل الكل موؤ�س�سة ت�سمى الدولة.
ونعني ب�»الكل«: ال�سعب وموؤ�س�سته امل�ستنبطة، وال�سلطة احل�كمة، واملنفذة.

ويجب اأن ت�س��ري الدولة وفق اأح��ك�م ال�رضع وم� انبثق منه من العقد ال�س��عبي الع�م معه�، 
ْلِزم على كل ح�ل، والعقد املن�س��و�س بني  �س��واء ك�ن من�سو�س��� اأو غري من�س��و�س؛ الأنه مرُ
لِزٌم، �سواء ك�ن على �سيغة د�ستورية اأو ق�نونية اأو كليهم�، اأو كوثيقة، اأو  ال�س��عب واحل�كم مرُ

عهد، اأو اتف�قية.
ف�إن مل يكن العقد من�سو�س��� فهو ملزم -كذلك- من جهة العمل على مق�س��ودات ال�رضع؛ 
الأن مق�س��وده اإق�مة امل�س�لح ودرء املف��س��د وعلى هذا املق�سد ال�رضعي العظيم تبنى االإرادة 
ال�س��عبية وتقوم خدمته�؛ الأن هذا هو االأ�س��ل الذي تقوم عليه الوالية، وال بد االآن من وجود 
العقد ال�سعبي املن�سو�س عليه بني احل�كم واملحكوم دفع� للمف��سد الكربى، ويجب االلتزام به؛ 

لعموم نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(، وهذا عقد، بل من اأكربه� واأهمه�.
ويجب اإدارة البالد دولة و�سعب� ب�سي��سة ق�ئمة على حفظ امل�س�لح الع�مة وحم�ربة املف��سد 

بتقليله� وتعطيله�.
وتدار الدولة ب�سي��س��ة ق�ئمة على مقت�س��ى العقد ال�رضعي والر�س��ى ال�س��عبي يف داخل 
وطنه� وخ�رجه بق�نونية منبثقة عن ال�رضع بفهم من�سو�س���ته ومق��سده�، وفهم واقع احل�ل 
وامل���آل املن��س��بني لتنزيله� فيهم�، وفهم االأولي�ت عند التزاحم والتع�ر�س، وفهم ال�س��ري على 

االأ�سل وعلى اال�ستثن�ءات.
1- قلنا »ومقتضياته مما هي كالنص أو قريب منه« دفعا ملفسدة العمل بالتأويل واالحتمال الذي قد يوظف توظيفا 

منحرفا غري مراد وال متوافق مع املصاحل العامة املعتربة.



149املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 149املقدمة فـي فقه الع�رص148 املقدمة فـي فقه الع�رص 148

والشعب أصيل والحاكم وكيل.
�م هو ال�سعب. ومصدر الحكم هو الرسالة، وم�سدر احلرُكَّ

وفر���س على اجلم�عة القي�م ب�ل�رضع، وال يتم اإال بدولة، ف�لدولة فر�س؛ الأنه ال يقوم اإال به� 
ف�إق�مته� فر�س كلي.

وه��ي نائبة ع��ن الجماعة العامة، ومنه�، م�س���عً�، ب�لرتا�س��ي امل�رضوط، واأج��راء مب�له�، 
وت�رضف�تهم منوطة مب�سلحته�.

اأم� اأن الدولة ن�ئبة عن اجلم�عة الع�مة، فيدل لذلك اأن �رضعية الوالية يف االأ�سل ال تنعقد اإال 
ب�لبيعة من االأمة ب�آلية من��سبة متفق عليه� حتقق معرفة الر�سى ال�سعبي يف اختي�ر ال�سلطة.

وم� ك�ن يف معنى الوالية مم� دونه� فب�لتعيني ممن انعقدت له البيعة، اأو االختي�ر من اجلم�عة، 
ثم التعيني، وط�عة املتغلب �رضورة ا�ستثن�ئية حقن� للدم�ء ودفع� للمف��سد الع�مة.

واأم� اأن احل�كم )منه�( فيدل له قوله تع�ىل نثی ی ییمث )النساء:59(، اأي من اأمة االإمي�ن؛ 
الأن اخلط�ب يف �سدر االآية نثۈئ ېئ ېئمث )النساء:59(.

ولقوله å مل� �س���أله ال�س��ح�بة عن خلع احل�كم ب�ل�سيف: »ال، اإال اأن تروا كفرا بواح� عندكم 
فيه من الله بره�ن«)1(.

فجعل الكفر مبطال للوالية دوام�، ففي االبتداء اأوىل.
واأم� كون الوالية حق� »م�س���ع�«؛ فالأن ح�رض الوالي���ت ب�ملن�طقية واالأ�رضية خالف العدل، 

ومولد ملف��سد جمة ع�مة ودفعه� واجب.
والأن ال�رضع راعى الكف�ءة واالأم�نة يف ن�سو�سه.

واأم� حديث االإم�مة يف قري�س)2( فخرب ال اإن�س���ء، وال يراد به االإن�س���ء، اأي االأمر، بدليل عدم 

1- أخرجه البخاري، وقد تقدم.
2- قولن��ا »وأما حديث اإلمام��ة يف قريش« قلت: أخرجه البخاري برقم 3500 من حديث معاوية، قال: أما بعد 
فإنه بلغين أن رجاال منكم يتحدثون أحاديث ليس��ت يف كتاب اهلل، وال تؤثر عن رس��ول اهلل å فأولئك جهالكم 
فإياك��م واألمان��ي اليت تضل أهلها فإني مسعت رس��ول اهلل å يقول »إن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال 
كبه اهلل على وجهه ما أقاموا الدين«. وأخرجه الشيخان )البخاري 7140، مسلم 4807( من حديث ابن عمر بلفظ 

»ال يزال األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان«.
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ا�س��تدالل ال�سح�بة به يف خالف ال�س��قيفة مع نقل الق�سية ب�لتواتر اإال يف طريق فيه� من ال 
يوثق بهم من ال�سعف�ء، فتكون منكرة)1(.

واأم� اأن الوالية ب�لرتا�س��ي الع�م: فالأن احلق لالأمة، واإذا ك�ن له� احلق فواجٌب اعتب�ر ر�س��ى 
�س�حب احلق، وهو االأمة، وهذا م� فعله ال�سح�بة يف ق�سية اخللف�ء االأربعة اإذ ك�نت ب�لرتا�سي 
ٌة م�أمور ب�تب�عه�؛ والأن بيعة املكره ال تنعقد فال تنعقد الوالية؛  ��نَّ والبيعة الع�مة، و�س��نتهم �سرُ

الأن االإكراه ال تنبني عليه اآث�ر العقود واأحك�مه�.
��ِلْح العقد فهو  واأم� اال�س��رتاط يف عقد الوالية: ف�أ�س��له اأنه عقد، وكل �رضط يف العقد يرُ�سْ

ج�ئز؛ ولذا �رضط ال�سح�بة على عثم�ن وعلي ال�سري �سرية ال�سيخني.
اأم� اأن احلك�م اأجراء فالأن احل�كم ع�مل يف م�س���لح ال�سعب بعو�س، وهذه هي االإج�رة، والأن 
ال�سح�بة جعلوه كذلك يف حق االإم�م االأعظم فغريه اأوىل، اإذ فر�سوا للخلف�ء واالأمراء واحلك�م 

اأجرة مق�بل عملهم.
وقد قدر ال�سح�بة االأجرة للخلف�ء ك�أبي بكر وغريه مق�بل تفرغه للحكم.

وال ط�عة يف مع�س��ية، وال يف خالف م�س��لحة ع�مة، وكيفية اإن�بته� لهم مرتوك مب� يوافق 
امل�سلحة الع�مة.

وشكلها من رئ��سي، اأو وزاري، اأو ملكي، اأو غريه راجع اإىل تقدير اجلم�عة مل�س�حله�.
واملصلحة العامة يقدره� اأهله� من االأمة الع�مة، واأهل تقدير امل�س���لح هم امل�ستنبطون من 

اأويل االأمر من العلم�ء واالأمراء واخلرباء واأهل احلل والعقد.
وال يكون تقدير امل�س��لحة الع�مة اإال ب�ل�سورى، فوجبت ب�لن�س)2( واملعقول)3(، ووجب م� ال 

تقوم اإال به زم�ن� ومك�ن� من جم�ل�س �سورى اأو نواب اأو �سعب.
وو�س�ئل اختي�رهم تدور على م� يخدم مت�م امل�سلحة لالأمة ب�نتخ�ب اأو غريه.

1- انظر فتح الباري )116/13(.
2- قولن��ا »فوجبت بالنص«: هو قوله تعاىل نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ 
)النس���اء(،  ہھمث  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

وقوله تعاىل نثڤ ڦ ڦڦمث )آل عمران:159(، وقوله تعاىل نثں ں ڻمث )الشورى:38(.
3- قولنا »واملعقول« فألن تقدير متام املصلحة العامة على وجهها ال يكون إال بالشورى.
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وه��ي ملزمة واإال ك�نت عبث� وفتحت ب�ب اال�س��تبداد عن اجلم�ع��ة واملط�مع واالأثرة، وهذه 
مف��سد ع�مة ال تدراأ اإال ب�إلزام ال�سورى، فوجبت.

ويرجح ب�الأكرثية كم� فعل الر�سول å يف اأحد)1(.
وكل م� ال يتم النظ�م الع�م اإال به فهو واجب.

وكل م� يخل ب�لنظ�م الع�م الق�ئم على م�سلحة االأمة، فهو مف�سدة يجب دفعه�.
ويجوز وضع دستور يتفق عليه اجلم�عة يكون اأ�س��س عقد الوالية، وقد يجب اإن مل يتم دفع 

املف��سد اإال به وال ا�ستتب�ب االأمور اإال بو�سعه.
ويصوغ الدس��تور جلنة خمت�س��ة يتفق عليه� فيه� العلم�ء وخرباء التقنني الد�ستوري وممن 

يحت�ج اإليه من ال�س��سة واالقت�س�ديني واخلرباء.
وفرض أن يكون الدستور ن�بع� من ال�رضع، وفر�س اأن ين�س على اأن ال�رضيعة االإ�سالمية م�سدر 

القوانني جميع� واأنه� امل�سدر الوحيد للت�رضيع يف �س�ئر د�س�تري البالد العربية واالإ�سالمية.
هذا هو االأ�سل اإال عند العجز.

وجعله� م�س��درا رئي�سي�، اأو اأحد امل�س�در مع القدرة، اأمٌر خم�لف لقواطع الن�سو�س ورودا 
وداللة، كقوله تع�ىل نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ ائەئمث )املائدة:49(، ولقوله تع�ىل نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئمث )النساء(.
ووج��ود اأقلي�ت من مواطني الدولة امل�س��لمة عل��ى غري دينه� ال ي�س��وغ العدول عن تفرد 
ال�رضيعة مب�سدر الت�رضيع؛ الأنه� يف ن�سو�سه� جعلت لهم حرية التح�كم اإىل �رضيعة االإ�سالم، 

اأو اإىل م� عندهم من الكت�ب.
وينص على أن دين الدولة االإ�سالم، ولغته� العربية.

ويبني نوع نظ�م احلكم؛ الأن هذه االأمور �س��ي�ديٌة �رضعيٌة ووطنيٌة تدفع كب�ر املف��سد والفنت 
الن�جمة عن ترك الن�س عليه� اأو ت�أويله� اإن مل تكن �رضيحة.

1- قولنا »ويرجح باألكثرية..« بسطنا ذلك يف كتابنا الرتجيح بالكثرة وأمر األمري -رسالة دكتوراة بامتياز.
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والنص يف الدس��تور يف �رضوط الرئ��س��ة والوالية على �رضط االأبوين، اأال يكون� اأجنبيني 
اأو اأحدهم�، وكذا الزوجة: اأمر مب�ح يلزم ب�ل�رضط الد�ستوري؛ الأن االإيف�ء ب�لعقود واجب وهذا 

من�سو�س العقد، فلزم)1(.
واألصل الش��رعي اأال يعطى اأحد حصانة من امل�س���ءلة بن�س د�س��توري، �سواء ك�ن رئي�س� 
اأو له والية ع�مة ق�س���ئية اأو برمل�نية اأو تنفيذية؛ الأن الله مل ي�س��تثن ر�س��له واأنبي�ءه واأولي�ءه 

من اأي حكم ديني حم���س نثے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋمث )الزم���ر(، اأو تنفيذي »ل��و اأن ف�طمة بنت حممد �رضق��ت لقطعت يده�«)2(، 
فال ح�س���نة مللك اأو اأمري اأو خليفة اأو ق��س اأو ن�ئب اأو وزير، بل الكل اأم�م التكليف ال�رضعي 

وامل�سئولية مت�س�وون مع �س�ئر الن��س.
وتعديل الدس��تور من ال�س��عب مبب��رضة حرة ج�ئز وهو االأ�س��ل؛ الأنه عقد، ويجوز التوافق 

على تعديل �سيء منه.
ل)3(، وهو حتريف يف حقيقة التكييف ال تعديل؛ الأن  م، وَبطرُ ف�إن انفرد به ح�كم اأو �س��لطة َحررُ

العقد حق للطرفني: ال�سعب واحل�كم.
والعقود ال تغري من طرف م�رضوط عليه، بل بتوافق طريف العقد.

والأن ت�رضف���ت احل�كم منوطة ب�مل�س��لحة الع�مة، وال م�س��لحة يف تعديل العقد املمثل يف 
الد�ستور اإال بتوافق الع�مة مبب��رضة اأو ني�بة؛ الأنه بهذا يعلم ترتب امل�سلحة الع�مة.

واألصل أال يلي والية ع�مة على امل�س��لمني اإال م�س��لم ع�مل بقواطع ال�رضع مقيم له�؛ ب�لغ، 
ع�قل، را�سد، عدل، قوي، اأمني، وخمت�ر منهم؛ الأنه عقد ق�ئم على الرتا�سي.

1- انظر ما تقدم يف الفقه الوظيفي بتفصيل.
2- حديث »لو أن فاطمة س��رقت..« متفق عليه من حديث عائش��ة á )البخاري برقم 3475، ومس��لم برقم 
4505( أن قريش��ا أهمهم ش��أن املرأة املخزومية اليت س��رقت فقالوا: ومن يكلم فيها رسول اهلل å؟ فقالوا: ومن 
جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل å فكلمه أسامة، فقال رسول اهلل å أتشفع يف حد من حدود 
اهلل ثم قام فاختطب ثم قال »إمنا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا س��رق فيهم الش��ريف تركوه، وإذا س��رق فيهم 

الضعيف أقاموا عليه احلد وايم اهلل لو أن فاطمة ابنة حممد سرقت لقطعت يدها«.
3- وبطل، أي التعديل ال الدستور.
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فال والية لك�فر، وال ملن ال يقيم ال�رضع، وال ل�سبي، وال جمنون، وال �سفيه، وال ف��سق، وال 
�سعيف، وال خ�ئن، وال غ��سب.

ف�إن طراأ و�س��ع من هذه االأو�س���ع، وا�س��تتبت االأمور وامل�س���لح، ج�ز لالأمة ذلك كو�سع 
ا�ستثن�ئي على خالف االأ�سل، اإال الك�فر فيجب خلعه ولو ب�جله�د امل�سلح حلديث »اأال نق�تلهم؟ 
ق�ل: ال، اإال اأن تروا كفرا بواح�«)1( ولقوله تع�ىل نثڄ ڄ ڄ ڃمث )األحزاب:48(، 

وواليتهم ط�عة لهم.
وللنهي عن مواالتهم نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پمث )املمتحنة:1(، وواليتهم 

الع�مة على امل�سلمني اأعظم من جمرد مواالة �سعورية قد ي�ستتبعه� فعل.
ولقوله نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )النساء(، وواليتهم اأعظم �سبيل، فحرم.
والأن التمكني هو للموؤمن��ني نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇمث )النور:55(، وتولية غريهم 

عليهم م�س�دة ملق�سود ال�رضع املن�سو�س يف التمكني للموؤمنني.
والأن والي��ة املوؤمن��ني له� اأعم�ل �س��ي�دية دينية، وم�لية، واإ�س��الحية نثچ چ چ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک کگ گ گ گڳمث )احلج(. وهذه االأعم�ل ال�سي�دية الكربى ال 

تتوافق مع والية غري امل�سلم.
والأن ال��دول غري امل�س��لمة جتع��ل �رضط الدين واملواطنة �رضط� �س��ي�دي� لل��والء الوطني 

والديني لل�سعب.
نه الله يف الن�س نثھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  وهذا الوالء هو مم� بيرّ

ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنفال(.
ففر�س على املوؤمنني اأن يكونوا اأولي�ء بع�س؛ الأن الك�فرين كذلك.

و���رضط الدين للوالي��ة هو اأكرب مظ�هر ال��والء للموؤمنني، ف�إن مل يفعلوا فولوا غري م�س��لم 

1- أخرجه البخاري، وقد تقدم.
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ل عن ذلك فتنة يف االأر�س وف�س�د كبري. عليهم حت�سَّ
واملن�فق، واخل�ئن، والعميل، والف��س��ق، والف��سد ال والية ع�مة لهم؛ الأن واليتهم تعود على 

َلت. اأ�سل املق��سد الكربى لل�رضيعة، واأ�سل املق�سد من احلكم ب�لبطالن، فبطرُ
ويف ال�سبي واملجنون، يجب ت�سكيل م� يدير االأمور، ويف ال�سفيه كذلك.

وي�رضع ب�لتوافق بني غ��س��ب واالأمة عمل م� ت�س��ري عليه امل�س���لح ح�ال وم���آال من اإع�دة 
انتخ�ب، اأو بيعة اأو غري ذلك.

واخلروج امل�س��لح على اجلم�عة الع�مة حمرم؛ مل� فيه من الفرقة، و�سق ال�سف، واإراقة الدم�ء 
والفتنة؛ الأن الفتنة الع�مة مف��سده� ع�مة.

وقولن� »على اجلم�عة الع�مة« ي�س��مل خروج �رضذمة م�س��لحة عليه�، وي�سمل خروج ح�كم 
و�رضذمة معه ب�ل�سالح على ال�سواد االأعظم للجم�عة.

واألص��ل حرمة اأخذ احلكم ب�لغ�س��ب ع��ن اإرادة االأمة ك�نقالب م�س��لح؛ الأنه خي�نة وغدر، 

ونق�س لعقد اجلم�عة املمثل يف الد�ستور املجمع عليه.
ومن حرم اخلروج امل�سلح واالنقالب على احل�كم الظ�مل؛ اإمن� حرمه الأنه اأمر مبعروف ونهي عن 

منكر ب�ليد، و�رضطه اأال يرتتب عليه م� هو اأنكر منه، وال ين�س�أ عنه مف��سد اأكرب.
والغ�لب ح�سول ذلك، واالأحك�م ال�رضعية ق�ئمة على اعتب�ر الغ�لب.

واأم� احل�كم العدل ف�خلروج امل�س��لح عليه ظلم وعدوان فوق م� �س��بق، وهو ولو ك�ن غ��سب� 
للحكم اإال اأن النظ�م م�ستتب، وامل�س�لح الع�مة واالأمن واال�ستقرار ق�ئم، فم�س�ألة انتخ�ب االأمة 
ور�س���ه� له اأمر اإجرائي و�سيلي ميكن الو�س��ول اإليه ب�لتوافق الع�م كم� ح�سل من ال�سح�بة 

يف ق�سية التحكيم)1(.
ف�إن مل يتم ذلك التوافق فهو واجب و�سيلي مو�سع وقته حينئذ.

والواجب�ت املق��سدية اأهم منه؛ فتقدم ويح�فظ عليه�.
واالنتخ�ب ب�لبيعة و�سيلة مو�سعة حينئذ.

1- القص��ة ذكره��ا احلافظ يف الفت��ح )284/12( وذكرها أه��ل التاريخ: الكامل البن األث��ري )76/2 فما بعدها(، 
وشذرات الذهب )46/1(.
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واإمن� قلن� حينئذ؛ الأنه ال جدوى وال م�سلحة ع�جلة منه� االآن يف ح�ل وجود ح�كم ع�دل را�سد 
اأق�م امل�س�لح ودراأ املف��سد ولكنه بغ�سب.

ف�الختي�ر للح�كم من ال�سعب و�سيلة وقتية، وا�ستتب�ب امل�س�لح الع�مة ودفع املف��سد مق�سد 
فوري دائم؛ فتقدم املق��سد عند التع�ر�س.

ف�حلل امل�سلحي هن� هو: احلف�ظ على ا�ستتب�ب امل�س�لح الع�مة ودفع مف��سده�؛ الأنه� مق��سد، 
مع ال�س��عي التوافقي احلواري �س��لم� على الو�س�ئل، وهذا م� تقت�س��يه العقول الراجحة، وم� 

عليه تقوم م�سلحة االأمة، وم� به ج�ءت دالالت الن�سو�س.
ومن فهم الن�سو�س على غري مراده� اأخط�أ.

والو�سول اإىل الوالية الع�مة له� طرق، ا�ستق�سين�ه� يف كت�بن� هذا)1(.
والشريعة تدل على أن شرعية الوالية العامة ال تتم إال بالبيعة العامة من ال�سعب كم� 

دلت عليه� ن�سو�س ال�سن قولية وفعلية وعمل اخللف�ء، وعمل االأمة فيمن توىل بعد اخلالفة، 
فلو ك�نت �رضعية اأحد ذاتية مل� احت�ج اإىل بيعة االأمة.

وهذا مم� ال خالف فيه حتى عند من يقول ب�لن�س حلكم ن�س��بي معني، ف�إنه ال بد -عنده- من 
بيعة الكتم�ل امل�رضوعية.

وتس��ليم أو نقل الس��لطة من م�س��تبد ظ�مل ل�س��عبه اإىل من يقيم العدل من ال�سعب هو 

منة رب�نية لقوله تع�ىل نثې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ 
ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀمث  وئۇئ 

)القصص(.
والأن حكم ال�سعب من عموم ال�سعب ب�ختي�ر ح�كم بحرية حقيقية هو االأ�سل املر�سي.

والوصول إىل الدولة واإق�مته�، والتمكني له� هو وعد الله لالأمة املوؤمنة نثڤ ڤ ڦ ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇمث )النور:55(.

1- انظر »فقه السمع والطاعة والتغيري وآلياتها«.
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ف�لدولة لي�س��ت مطلوب� �رضعي� فح�س��ب، بل وعد الله، وهو يدل على كونه مق�س��داً رب�نيً� 
ومطلبً� �رضعيً� يتحتم على االأمة املوؤمنة الو�سول اإليه.

فالش��ريعة تنهى عن تبعي��ة اجلم�عة الع�مة واالأمة لنظ�م يقوده��� من غريه�، بل يجب اأن 

يكون��وا هم من يقود؛ الأن الوعد واالأمر ب�ال�س��تخالف لهم هو �س��نة رب�نية مطردة نثڃ 
ڃ ڃ ڃ چمث )النور:55(.

ومقصود الش��رع يف ذلك حقيقة التمكني ال جمرد ال�س��لطة ال�سورية بل التمكينة الت�مة 

نثچ چ چ ڇ ڇ ڇمث )النور:55(.
َله� الله يف اآية  فالتمكني أعلى رتب اال�ستخالف، وفوق جمرد االإم�مة والقي�دة؛ ولذلك َف�سَ

واأفرد كاًل بذكر م�ستقل نثې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ 
ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀمث  وئۇئ 

)القصص(.
والتمكني للقي�دة الرا�س��دة، رحمة ب�حل�ك��م واملحكوم: نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎڎ ڈڈ ژ ژڑمث )يوس���ف:56(، فجعل التمكني ليو�س��ف رحمة له وملن 

ويل عليهم.
ودل هذا اأن التمكني للق�ئد الرا�سد ولو فردا ولو يف ظل نظ�م اآخر اأمر مق�سود �رضع�.

ف�لوالية والقي�دة والدولة والتمكني للجم�عة يف االأ�س��ل، بل حتى لفرد يخفف املف��سد، هو 
منة ومق�سد ورحمة، وهذا يدل على اأن:

 الوالية ليس��ت من املذام الش��رعية، ولذلك طلبه� الر�سل فق�ل �سليم�ن نثھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈمث )ص(.
وق���ل اإبراهيم نثىئ يئ جب حب خب مبىبمث )الش���عراء(، وق�ل �س��بح�نه 

ممتن� على يحيى نثپ پ پپمث )مرمي(.
وامنت على قوم مو�س��ى نثگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھمث )املائدة(.



157املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 157املقدمة فـي فقه الع�رص156 املقدمة فـي فقه الع�رص 156

وق�ل يو�سف نثڄ ڃ ڃ ڃڃمث )يوسف:55(.
اأم��� حديث »اإن��� ال نويل هذا االأمر من �س���أله وال من حر�س عليه«)1(، فه��و يف طلب َهلرُوٍع 
ظ�هٍر لوالية جب�ية امل�ل خ��س��ة، ولذلك مل� �س���أله غريه مل يعلل له بذلك بل ب�ل�س��عف »اإنك 

�سعيف«)2(.
ولو ك�نت مذمومة الآثر علي وعثم�ن اأحدهم� االآخر به�)3(.

1- حديث »إنا ال نولي..« أخرجه البخاري برقم 7149 من حديث أبي موس��ى Ê قال: دخلت على النيب 
å أنا ورجان من قومي. فقال أحد الرجلني: أمرنا يا رسول اهلل، وقال اآلخر مثله. فقال: إنا ال نولي هذا من 

سأله، وال من حرص عليه.
2- حديث »إنك ضعيف« أخرجه مس��لم برقم 4823 من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رس��ول اهلل أال تستعملين؟ 
ق��ال: فض��رب بيده على منكيب ثم قال »يا أبا ذر إنك ضعي��ف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إال من 

أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها«.
3- قولنا »آلثر علي وعثمان..« هذه القصة واردة يف حديث طويل أخرجه البخاري برقم 3700 ومسلم بأخصر منه 
برق��م 1286، ولكثرة فوائده السياس��ية نورده بتمامه هنا بلفظ البخاري عن عم��رو بن ميمون قال: رأيت عمر بن 
اخلطاب Ê قبل أن يصاب بأيام باملدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما، 
أختافان أن تكونا قد محلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال: محلناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبري فضل. قال: انظرا 
أن تكونا محلتما األرض ما ال تطيق. قال: قاال ال، فقال عمر: لئن سلمين اهلل ألدعن أرامل أهل العراق ال حيتجن 
إىل رج��ل بع��دي أب��دا. قال: فما أتت عليه إال رابعة حتى أصيب. قال: إن��ي لقائم ما بيين وبينه إال عبداهلل بن 
عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بني الصفني قال: استووا، حتى إذا مل ير فيهن خلا تقدم فكرب، ورمبا قرأ سورة 
يوسف، أو النحل، أو حنو ذلك يف الركعة األوىل حتى جيتمع الناس فما هو إال أن كرب فسمعته يقول: قتلين، أو 
أكلين- الكلب حني طعنه فطار العلج بس��كني ذات طرفني ال مير على أحد ميينا، وال مشاال إال طعنه حتى طعن 
ثاثة عش��ر رجا مات منهم س��بعة، فلما رأى ذلك رجل من املس��لمني طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ 

حنر نفسه وتناول عمر يد عبدالرمحن بن عوف فقدمه.
فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي املس��جد فإنهم ال يدرون غري أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون 
سبحان اهلل سبحان اهلل، فصلى بهم عبدالرمحن صاة خفيفة. فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلين. 
فجال ساعة، ثم جاء فقال: غام املغرية. قال: الصنع. قال: نعم. قال: قاتله اهلل، لقد أمرت به معروفا، احلمد هلل 
الذي مل جيعل منييت بيد رجل يدعي اإلسام قد كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج باملدينة، وكان )العباس( 
أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت. أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا 
حجك��م فاحتم��ل إىل بيته فانطلقنا معه وكأن الناس مل تصبهم مصيبة قب��ل يومئذ فقائل يقول ال بأس وقائل يقول 
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أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلنب فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه 
 å وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمري املؤمنني ببشرى اهلل لك من صحبة رسول اهلل
وقدم يف اإلس��ام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم ش��هادة قال: وددت أن ذلك كفاف ال علي وال لي فلما أدبر إذا 
إزاره ميس األرض. قال: ردوا علي الغام. قال ابن أخي: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبداهلل بن 
عمر انظر ما علي من الدين فحس��بوه فوجدوه س��تة ومثانني ألفا، أو حنوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من 
أمواهلم وإال فس��ل يف بين عدي بن كعب فإن مل تف أمواهلم فس��ل يف قريش، وال تعدهم إىل غريهم فأد عين هذا 
املال انطلق إىل عائشة أم املؤمنني فقل يقرأ عليك عمر السام، وال تقل أمري املؤمنني فإني لست اليوم للمؤمنني أمريا 
وقل يس��تأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه. فس��لم واس��تأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: 
يقرأ عليك عمر بن اخلطاب السام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي وألوثرن به اليوم 
على نفس��ي. فلما أقبل قيل هذا عبداهلل بن عمر قد جاء قال: ارفعوني. فأس��نده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي حتب يا أمري املؤمنني أذنت. قال: احلمد هلل ما كان من ش��يء أهم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فامحلوني. 
ثم س��لم فقل يس��تأذن عمر بن اخلطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتين ردوني إىل مقابر املسلمني. وجاءت أم 
املؤمنني حفصة والنس��اء تس��ري معها فلما رأيناها قمنا فوجلت عليه فبكت عنده س��اعة واستأذن الرجال فوجلت 
داخا هلم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا: أوص يا أمري املؤمنني استخلف قال ما أجد أحق بهذا األمر من هؤالء 
النفر، أو الرهط الذين تويف رسول اهلل å وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعدا وعبدالرمحن. 
وقال يشهدكم عبداهلل بن عمر وليس له من األمر شيء -كهيئة التعزية له- فإن أصابت اإلمرة سعدا فهو ذاك وإال 
فليس��تعن به أيكم ما أمر فإني مل أعزله عن عجز، وال خيانة وقال: أوصي اخلليفة من بعدي باملهاجرين األولني 
أن يعرف هلم حقهم وحيفظ هلم حرمتهم وأوصيه باألنصار خريا الذين تبوؤوا الدار واإلميان من قبلهم أن يقبل من 
حمسنهم، وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل األمصار خريا فإنهم ردء اإلسام وجباة املال وغيظ العدو، وأن ال 
يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضاهم وأوصيه باألعراب خريا فإنهم أصل العرب ومادة اإلس��ام أن يؤخذ من حواش��ي 
أمواهلم وترد على فقرائهم وأوصيه بذمة اهلل وذمة رسوله å أن يوفى هلم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال 
يكلفوا إال طاقتهم فلما قبض خرجنا به فانطلقنا منشي فسلم عبداهلل بن عمر قال: يستأذن عمر بن اخلطاب. قالت: 
أدخل��وه، فأدخ��ل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤالء الرهط فقال عبدالرمحن اجعلوا أمركم 
إىل ثاثة منكم، فقال الزبري: قد جعلت أمري إىل علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إىل عثمان، وقال سعد: قد 
جعلت أمري إىل عبدالرمحن بن عوف. فقال عبدالرمحن أيكما تربأ من هذا األمر فنجعله إليه واهلل عليه واإلسام 
لينظرن أفضلهم يف نفسه فأسكت الشيخان فقال عبدالرمحن: أفتجعلونه إلي واهلل علي أن ال آلو عن أفضلكم. قاال: 
نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول اهلل å والقدم يف اإلسام ما قد علمت فاهلل عليك لئن أمرتك 
لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتس��معن ولتطيعن. ثم خا باآلخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق قال: ارفع يدك 

يا عثمان فبايعه فبايع له علي ووجل أهل الدار فبايعوه.
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فالتنافس من االأكف�ء م�رضوع، وعر�س املر�س��ح الكفء على اختي�ر االأمة م�رضوع، وقي�م 

جلنة ب�إدارة هذه العملية م�رضوع كم� فعل عبدالرحمن بن عوف، وا�س��رتاط اللجنة خلطة �سري 
وبرن�مج عمل �سي��س��ي ملن يرت�س��ح للوالية ن�بع من ا�س��رتاط االأمة اأمر م�رضوع، وهو ركن 

العقد.
وهذا م� رجح عثم�ن؛ لقبوله ب�رضوط ال�س��عب يف ال�س��ري وفق �سي��س��ة مدرو�س��ة جمربة 

.È س�بق�؛ واأثبتت جن�حه� على الواقع، وهي �سنة ال�سيخني اأبي بكر وعمر�
ويجوز اأن يتن�زل من انعقدت له البيعة للم�س��لحة الع�مة؛ كم� فعل احل�س��ن؛ واأقره ال�رضع 

الغيبي »اإن ابني هذا �سيد ولعل الله اأن ي�سلح به بني فئتني عظيمتني من امل�سلمني«)1(.

ق��ال احلافظ يف فتح الباري )198/13(: وأخرج البغوي يف معجمه وخيثمة يف فضائل الصحابة بس��ند صحيح عن 
حارثة بن مضرب حججت مع عمر فكان احلادي حيدو أن األمري بعده عثمان بن عفان قوله فقال أي عبدالرمحن 
خماطبا لعثمان أبايعك على سنة اهلل وسنة رسوله واخلليفتني من بعده فبايعه عبدالرمحن يف الكام حذف تقديره 
فقال نعم فبايعه عبدالرمحن وأخرج الذهلي يف الزهريات وابن عساكر يف ترمجة عثمان من طريقه ثم من رواية عمران 
بن عبدالعزيز عن حممد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري عن الزهري عن عبدالرمحن بن املس��ور بن خمرمة عن أبيه 
قال كنت أعلم الناس بأمر الشورى ألني كنت رسول عبدالرمحن بن عوف فذكر القصة ويف آخره فقال هل أنت يا 
علي مبايعي ان وليتك هذا األمر على س��نة اهلل وس��نة رس��وله وسنة املاضني قبل قال ال ولكن على طاقيت فأعادها 
ثاثا فقال عثمان أنا يا أبا حممد أبايعك على ذلك قاهلا ثاثا فقام عبدالرمحن وأعتم ولبس السيف فدخل املسجد 
ثم رقى املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم أشار إىل عثمان فبايعه فعرفت أن خالي أشكل عليه أمرهما فأعطاه أحدهما 
وثيقة ومنعه اآلخر إياها واستدل بهذه القصة األخرية على جواز تقليد اجملتهد وأن عثمان وعبدالرمحن كانا يريان 
ذلك خباف علي وأجاب من منعه وهم اجلمهور بأن املراد بالس��رية ما يتعلق بالعدل وحنوه ال التقليد يف األحكام 
الشرعية وإذا فرعنا على جواز جتزيء االجتهاد احتمل أن يراد باالقتداء بهما فيما مل يظهر للتابع فيه االجتهاد 
فيعمل بقوهلما للضرورة قال الطربي مل يكن يف أهل اإلس��ام أحد له من املنزلة يف الدين واهلجرة والس��ابقة والعقل 
والعلم واملعرفة بالسياس��ة ما للس��تة الذين جعل عمر األمر شورى بينهم فإن قيل كان بعض هؤالء الستة أفضل من 
بعض وكان رأي عمر أن األحق باخلافة أرضاهم دينا وأنه ال تصح والية املفضول مع وجود الفاضل فاجلواب أنه 
لو صرح باألفضل منهم لكان قد نص على استخافه وهو قصد أن ال يتقلد العهدة يف ذلك فجعلها يف ستة متقاربني 
يف الفضل ألنه يتحقق أنهم ال جيتمعون على تولية املفضول وال يألون املسلمني نصحا يف النظر والشورى وأن املفضول 

منهم ال يتقدم على الفاضل وال يتكلم يف منزلة وغريه أحق بها منه وعلم رضا األمة مبن رضي به الستة.
1- أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة Ê برقم 2704 ولفظه عن أبي موس��ى قال: مسعت احلس��ن يقول 
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وك�ن ال�س��لح ب��س��تق�لته عن احلكم وهو خليفة �رضعي مب�يع تقدمي� مل�س��لحة حقن الدم�ء 
وجمع كلمة االأمة.

وال حكم الأ�رضة كحق اإلهي، بل يتع�مل معه كو�سع ر�سيته االأمة.
وحديث األئمة من قريش)1( يع�لج و�سع� واقع�، وال يوؤ�سل اأ�سال ع�م� لالأمة.

وهو اإخب�ر ال اأمر؛ يدل له اأن ال�س��ح�بة مل ت�س��تدل به يف ق�س��ية ال�سقيفة مع احل�جة اإليه)2(؛ 
فدل على اإنه اإخب�ر ال يراد به االأمر، ولو ك�ن اأمرا لك�ن بقيته كذلك وهو »واالأذان يف احلب�سة 

وال�رضعة يف اأهل اليمن«)3(.

اس��تقبل واهلل احلس��ن بن علي معاوية بكتائب أمثال اجلبال فقال عمرو بن العاص إني ألرى كتائب ال تولي حتى 
تقت��ل أقرانه��ا فقال له معاوية، وكان واهلل خري الرجلني -أي عمرو إن قتل هؤالء هؤالء وهؤالء هؤالء من لي بأمور 
الن��اس من لي بنس��ائهم م��ن لي بضيعتهم فبعث إليه رجلني من قريش من ب��ين عبد مشس عبدالرمحن بن مسرة 
وعب��داهلل ب��ن عامر بن كريز فقال اذهبا إىل هذا الرجل فاعرضا عليه وقوال له واطلبا إليه فأتياه فدخا عليه فتكلما 
وقاال له فطلبا إليه فقال هلما احلسن بن علي إنا بنو عبداملطلب قد أصبنا من هذا املال وإن هذه األمة قد عاثت يف 
دمائها قاال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويس��ألك قال فمن لي بهذا قاال حنن لك به فما س��أهلما شيئا 
إال قاال حنن لك به فصاحله فقال احلس��ن، ولقد مسعت أبا بكرة يقول رأيت رس��ول اهلل å على املنرب واحلسن 
ب��ن عل��ي إىل جنبه وهو يقبل على الناس مرة، وعليه أخرى ويقول إن ابين هذا س��يد ولعل اهلل أن يصلح به بني 

فئتني عظيمتني من املسلمني.
1- تقدم نص احلديث وخترجيه.

2- قولنا »يف قضية الس��قيفة« وذلك أنهم مل يس��تدلوا على األنصار بتقديم أبي بكر بهذا احلديث، ولو كان يقصد 
به األمر الس��تدلوا به، بل اتفقوا يف الس��قيفة على بيعة أبي بكر Ê ويف القضية قصة، وقد أخرجها البخاري 

.á برقم 3667 من حديث عائشة
3- حديث »األذان يف احلبشة..« أخرجه اإلمام أمحد برقم 8746 من حديث أبي هريرة Ê قال: قال رسول 
اهلل å: امللك يف قريش والقضاء يف األنصار واألذان يف احلبشة والشرعة يف اليمن. وقال زيد مرة حيفظه واألمانة 
يف األزد. قلت: هذا إسناد حسن، وقد أعّله الرتمذي بالوقف إذ خالف عبدالرمحن بن مهدي زيد بن احُلباب عن 
معاوية بن صاحل فوقفه عبدالرمحن ورفعه زيد بن احُلباب. قلت: لكن زيد بن احلباب تابعه أبو الربيع الزهراني 
وهو حافظ كما قال الذهيب وهو من رجال الشيخني واملتابعة أخرجها الطرباني يف مسند الشاميني برقم 1909، ط/ 
مؤسس��ة الرس��الة -بريوت. وقد صحح احلديث األلباني ومل ُيعّله بالوقف، بل قال: هي زيادة جيب قبوهلا كما 

تقرر يف املصطلح. ومل يتنبه هلذه املتابعة القوية اليت ترجح تصحيح احلديث.
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ويوؤيد هذا اأن قري�س� فنيت �رضيع� كتواجد ن�سبي وقوة حم�سوبة.
ففي احلديث ال�سحيح عند اأحمد »اأ�رضع اأمتي فن�ء قري�س واأ�رضع قري�س فن�ء اآل بيتي«)1(.

ولو ك�ن ا�ستحق�ق� �رضعي� اإىل القي�مة لبطلت اخلالفة واالإم�مة.
َر عليكم عبد جمدع اأ�س��ود يقودكم بكت�ب الله ف��س��معوا له  ويدل مل� �س��بق حدي��ث »اإن اأرُمِّ

واأطيعوا«)2(، فلم تبطل الوالية بعدم القر�سية بل وجب ال�سمع والط�عة.
ولهذا اأراد عمر ا�ستخالف مع�ذ من بعده)3(، ولي�س من قري�س.

ولعل م� منعه هو ط�رئ القتل وح�س�ب�ت قوة القبيلة. وهذا من ال�سي��سة الراجحة.
ومع هذا كله: ف�ل�سلطة القر�سية ب�الختي�ر والبيعة الع�مة ال ب�لتوريث.

.í ولهذا مل يورث اأبو بكر، وال عمر، وال عثم�ن، وال علي، وال احل�سن
فمن طلب التوريث بن�س �رضعي فهو ك�ذب حم�س.

1- قولنا ففي احلديث الصحيح »أسرع أميت..«، هو حديث أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم 8418 من حديث 
 å بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخني سوى عمر بن سعد وهو من رجال مسلم ولفظه قال Ê أبي هريرة
»أس��رع قبائل العرب فناء قريش ويوش��ك أن متر املرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرش��ي«. ومن حديث عبداهلل بن 
عمر بس��ند حس��ن كما يف »املطالب العالية« البن حجر برقم 4135: »أول الناس فناء قريش، وأول قريش فناء بنو 
هاش��م«. وله ش��اهد من حديث عائش��ة á بلفظ »وأول قريش هلكة أهل بييت« وهو صاحل يف الشواهد، أخرجه 

ابن أبي عاصم يف »األوائل« ط/ دار اخللفاء للكتاب اإلسامي -الكويت.
2- حديث »امسعوا وأطيعوا« أخرجه البخاري برقم 693 من حديث أنس، عن النيب å قال »امسعوا وأطيعوا 
وإن اس��تعمل حبش��ي كأن رأسه زبيبة«. ويف مس��لم برقم 4868 من حديث أم احلصني أنها مسعت رسول اهلل يف 

حجة الوداع يقول »إن أمر عليكم عبد جمدع أسود يقودكم بكتاب اهلل فامسعوا له وأطيعوا«.
3- قولنا »وهلذا أراد عمر استخاف معاذ من بعده« أخرجه اإلمام أمحد برقم 108 ولفظه )ملا بلغ عمر بن اخلطاب 
Ê َس��َرَغ، ُحدَِّث أن بالش��ام وباء شديدا، قال: بلغين أن شدة الوباء يف الشام، فقلت: إن أدركين أجلي وأبو 
عبيدة بن اجلراح حي اس��تخلفُته. فإن س��ألين اهلل مل استخلفته على أمة حممد å؟ قلت: إني مسعت رسولك 
å يقول: إن لكل نيب أمينا، وأميين أبو عبيدة بن اجلراح فأنكر القوم ذلك، وقالوا: ما بال ُعلَْيا قريش؟ يعنون 
بين فهر، ثم قال: فإن أدركين أجلي وقد توفى أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل، فإن سألين ربي عزوجل مِلَ 
استخلفته؟ قلت: مسعت رسولك å يقول إنه حيشر يوم القيامة بني يدي العلماء َنْبَذًة(. قال احلافظ يف الفتح: 

رجاله ثقات )13 /119(.
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ومن طلبه بو�سٍع واقٍع فهو راجع اإىل االأمة ور�س�ه�؛ الأن احلق حقه�.
ف�إن ر�سيت وا�ستتبت امل�س�لح الع�مة ج�ز.

وم��ن ولي والية حرم عليه تولية غريه ملجرد قرابة أو نس��ب؛ الأن الوالية على الكف�ءة 

ال على القرابة، ومن فعل اأثم وبطل اأمره، ملخ�لفته االأمر املن�سو�س نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅمث )النساء:58(.

واالأم�ن�ت مف�رضة يف احلديث ب�لوالي�ت)1(، ف�إن قدرت االأمة مبوؤ�س�س�ته� اإبط�له�، وجب ذلك.
ف�إن عجزت)2( بينت واأنكرت؛ الأن املي�سور ال ي�سقط ب�ملع�سور.

ف���إن ك�ن قريب��ه من اأهل الكف�ءة ج�ز اأن يوليه وفق� لل���رضوط اجل�رية عليه وعلى غريه بال 
اأثرة، واإن مل يوله فقد يكون من االأوىل ذلك يف بع�س االأحوال؛ الأن املف��سد املرتتبة على ذلك 

من �سخط الن��س وتذمرهم واقعة ال حم�لة بح�سب الطبيعة الب�رضية.
وقد وجد االأن�س���ر يف اأنف�س��هم حينم� اأعطى ر�سول الله å بع�س قري�س من الغن�ئم ومل 

.)3(å يعطهم وعقدوا جل�سة لذلك مع النبي

1- قولنا »مفسرة يف احلديث..« أخرجه البخاري برقم 59 من حديث أبي هريرة Ê قال بينما النيب å يف 
جملس حيدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الس��اعة؟ فمضى رس��ول اهلل å حيدث. فقال بعض القوم: مسع 
ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل مل يس��مع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين -أراه- الس��ائل عن الس��اعة؟ 
َد األمر إىل  قال: ها أنا يا رسول اهلل. قال: فإذا ُضيَِّعِت األمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا ُوسِّ

غري أهله فانتظر الساعة.
2- والعجز هنا شامل للعجز الفردي، أو اجلماعي، أو حتى عرب مؤسسات الدولة؛ لغلبة املوىل ونفوذه، أو حبيث 
كان تغيريه بوس��ائل القوة الس��لمية العليا وهي العصيان املدني واالعتصامات والثورات السلمية الشعبية يؤدي إىل 
مفاس��د أك��رب وأكثر، وتتخذ س��لما ألهل الفتنة كما وقع مع عثمان فهذا حمرم ب��ل يكتفى حينئذ بالبيان واإلنكار 
واالستمرار يف ذلك، وإال فلنتجاوز هذه النقطة خوفا على ما هو أكرب إىل أن حيني وقت التكليف التغيريي العام.

أما القوة املسلحة ألجل هذا فمحرم قطعا، وهذا ما ينزل عليه قوله å »سرتون بعدي أثرة فاصربوا«.
3- قولنا »وقد وجد األنصار يف أنفسهم..« أخرجه البخاري برقم 3147 من حديث أنس أن ناسا من األنصار قالوا 
لرس��ول اهلل å حني أفاء اهلل على رس��وله å من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجاال من قريش املئة من 
اإلبل فقالوا: يغفر اهلل لرس��ول اهلل å يعطي قريش��ا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول 
اهلل مبقالتهم. فأرس��ل إىل األنصار فجمعهم يف قبة من أدم ومل يدع معهم أحدا غريهم، فلما اجتمعوا جاءهم رس��ول 
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فهذا يف االأن�س�ر، فكيف بغريهم؟ ويف بع�س العط�ي� فكيف ب�لوالية؟
ف�إن ك�نت الوالية للقريب املوؤهل ال توؤدي اإىل مف��س��د ع�مة كونه ب�ختي�ر، اأو انتخ�ب�ت حرة 

ونزيهة، اأو تر�سيح �سعبي را�س ونحو هذا، فال م�نع منه حينئذ.
وال ي�ستدل بقول مو�سى نثى ائ ائ ەئ ەئوئمث )طه(، الأن املق�سود النبوة.

واإرث �س��ليم�ن لداوود نثڦ ڦ ڦڄمث )النم���ل:16(، هو امللك ب�لنبوة ال ب�لبنوة، وهو 
ا�سطف�ء خ��س؛ الأن بني اإ�رضائيل ك�نت ت�سو�سهم االأنبي�ء ف�إذا ذهب نبي خلفه نبي)1(.

ويف الن�س ق�ل å »اإن� مع�رض االأنبي�ء ال نورث«)2(، اأي ب�لن�سب.

اهلل å فقال: ما كان حديث بلغين عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذوو آرائنا يا رسول اهلل فلم يقولوا شيئا وأما أناس 
منا حديثة أس��نانهم فقالوا يغفر اهلل لرس��ول اهلل å يعطي قريشا ويرتك األنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال 
رسول اهلل å »إني أعطي رجاال حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعون إىل رحالكم 
برس��ول اهلل å فواهلل ما تنقلبون به خري مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رس��ول اهلل قد رضينا. فقال هلم: إنكم 

سرتون بعدي أثرة شديدة، فاصربوا حتى تلقوا اهلل ورسوله å على احلوض. قال أنس: فلم نصرب.
1- قولن��ا »ألن بين إس��رائيل..« دليل��ه احلديث املتفق عليه )البخاري برقم 3455، ومس��لم برقم 4879( واللفظ 
للبخاري عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال: كانت بنو إس��رائيل تسوس��هم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه 
ن��يب، وإنه ال نيب بعدي، وس��يكون خلف��اء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيع��ة األول فاألول، أعطوهم 

حقهم، فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم.
2- حديث »إنا معشر األنبياء ال نورث« أخرجه مالك يف املوطأ برقم 1802، وأخرجه الشيخان يف مواضع متعددة 
منها برقم 3093 عند البخاري ومس��لم برقم 4676، أن مالك بن أوس قال: أرس��ل إلّي عمر بن اخلطاب، فجئته 
حني تعاىل النهار -قال- فوجدته يف بيته جالسا على سرير مفضيا إىل رماله متكئا على وسادة من أدم. فقال لي: 
يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقس��مه بينهم -قال- قلت لو أمرت بهذا 
غريي قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفا، فقال: هل لك يا أمري املؤمنني يف عثمان وعبدالرمحن بن عوف والزبري 
وس��عد؟ فق��ال عمر: نعم. فأذن هلم فدخلوا ثم جاء. فقال: هل ل��ك يف عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن هلما، فقال 
عباس: يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا الكاذب اآلثم الغادر اخلائن. فقال القوم: أجل يا أمري املؤمنني فاقض 
بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس خييل إىل أنهم قد كانوا قدموهم لذلك- فقال عمر: اتئدا، أنش��دكم باهلل الذي 
بإذنه تقوم السماء واألرض، أتعلمون أن رسول اهلل å قال »ال نورث، ما تركنا صدقة«. قالوا: نعم. ثم أقبل على 
العباس وعلي فقال: أنشدكما باهلل الذي بإذنه تقوم السماء واألرض أتعلمون أن رسول اهلل å قال »ال نورث، ما 
تركنا صدقة«. قالوا: نعم. فقال عمر: إن اهلل جل وعز كان خص رسوله å خباصة مل خيصص بها أحدا غريه، 
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وفصل السلطات اإن ك�ن يحقق امل�س�لح االأكرث، فهو مقدم، وهي:

ال�س��لطة التقنينية »ال�س��وروية« وهي التي تقر الق�نون الن�بع من اأ�سول الت�رضيع، وم� دل 
عليه من اقت�س���ء امل�س�لح ودرء املف��سد، و�س��كله� اجته�دي م�سلحي، ك�نت مبجل�س ي�سمى 

جمل�س النواب، اأو ال�سعب، اأو ال�سورى، اأو غري ذلك.

وال�سلطة الق�س�ئية هي احل�كمة يف اأعي�ن الق�س�ي�.
وال�سلطة التنفيذية هي املنفذة ل�سي��س�ت وبرامج وخطط الدولة.

وميكن ف�س��ل ثالث �س��لط�ت اأخرى اإن حققت امل�س���لح ب�أكرثية وهي: ال�سلطة ال�سي��سية 
وهي الوالي�ت الكربى بدءا من راأ�س الدولة ون�ئبه ونوابه على البالد.

 وال�سلطة الع�سكرية واالأمنية وهي القوات امل�سلحة واالأمن.
وال�سلطة املحلية فهذه �سلط�ت �ست.

وم� حقق امل�سلحة من ف�سل ال�سلط�ت، اأو دجمه� هو املقدم يف النظر ال�رضعي.
واالنتخابات النيابية واملحلية والرئاس��ية جائزة، وتقدم الكفء العدل الرا�س��د املح�فظ 

على الدين و�سع�ئره يتعني عليه اإن دفع والية مف�سد.
ويج��ب حينئ��ذ ن�رضته، وت�أييده، وانتخ�ب��ه؛ الأنه تع�ون على الرب والتق��وى، وبه اأفتى كب�ر 

قال نثڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کمث ما أدري هل قرأ اآلية اليت قبلها أم ال. قال: فقس��م رس��ول اهلل 
 å بينكم أموال بين النضري فواهلل ما اس��تأثر عليكم وال أخذها دونكم حتى بقى هذا املال فكان رس��ول اهلل å
يأخذ منه نفقة سنة ثم جيعل ما بقى أسوة املال. ثم قال: أنشدكم باهلل الذي بإذنه تقوم السماء واألرض، أتعلمون 
ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا مبثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قاال: نعم. قال: فلما توفى رسول اهلل 
å ق��ال أبو بكر: أنا ولي رس��ول اهلل å فجئتما تطلب مرياث��ك من ابن أخيك ويطلب هذا مرياث امرأته من 
أبيها، فقال أبو بكر: قال رس��ول اهلل å »ما نورث ما تركنا صدقة«. فرأيتماه كاذبا آمثا غادرا خائنا واهلل يعلم 
إنه لصادق بار راش��د تابع للحق. ثم توفى أبو بكر وأنا ولي رس��ول اهلل å وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آمثا 
غادرا خائنا واهلل يعلم إني لصادق بار راش��د تابع للحق فوليتها ثم جئتين أنت وهذا وأنتما مجيع وأمركما واحد 
فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد اهلل أن تعما فيها بالذي كان يعمل رسول 
اهلل å فأخذمتاه��ا بذل��ك. قال: أكذلك؟ قاال: نعم. قال: ث��م جئتماني ألقضى بينكما وال واهلل ال أقضى بينكما 

بغري ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزمتا عنها فرداها إلّي.
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علم�ء الع�رض وجمهوره؛ والأنه� اأم�نة والله ي�أمر ب�أدائه� الأهله�، وتو�س��يد االأمر لغري اأهله من 
ت�سييع االأم�نة ب�لن�س)1(.

ويجب يف تعيني لجنة االنتخابات بفروعه� اختي�ر العدل االأمني الكفء لهذه املهمة؛ الأنه� 
من اأعظم االأم�ن�ت وو�سيلة اإىل اأعظمه�، وهي الرئ��سة الع�مة اأو الني�بية.

وهذا املق�سد هو م� اأدى اإىل اختي�ر عمر بن اخلط�ب �ستًة و�سفهم اأن ر�سول الله å تويف 
وهو عنهم را�س)2(.

وهو غ�ية يف اأم�نة االختي�ر؛ الأن اأكرب اأمر االأمة الع�م منوط ومعلق بهم.
ف�إن غ�س��وا ال�س��عب ك�نوا على اأعظم الذنوب والظلم، واإن ن�س��حوا فهم على اأعظم العمل 

عند الله.
وال يج��وز ألعض��اء اللجنة العليا وال فروعه��� التع�ون على مترير املخ�لف���ت املوؤثرة على 
نزاهة االنتخ�ب�ت، وال التزوير للنت�ئج، وال اإلغ�ء كرت ال ي�س��تحق االإلغ�ء، ف�إن هذا من الظلم 
والعدوان املحرم �رضع�، وهو من التع�ون على االإثم والعدوان، بل هو من اأكرب اأنواع ذلك؛ الأن 

اأثره متعد اإىل ع�مة ال�سعب.
وفر�ٌس عليهم القي�م ب�لق�س��ط والعدل، واإق�مة ال�س��ه�دة ولو ك�نت �س��د اأهواء نفو�س��هم 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ  تع���ىل  ق���ل  واأحزابه��م، 
ٺ ٺٺمث )النساء:135(.

وق���ل تع���ىل نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ 
ۅۅمث )املائدة:8(.

وم� يرتتب من بالء ومف��س��د ومظ�مل على ال�س��عب نتيجة لتزوير اإرادته يف اختي�ر حك�مه، 
لكل امرئ من اللج�ن االنتخ�بية املع�ونة على تزوير اإرادة ال�س��عب اأوزاٌر واآث�ٌم، كل بقدر م� 

اكت�سب وظلم.
وم� ترتب عليه من اآث�ر ومف��سد نثۉ ۉ ې ېېمث )يس:12(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- تقدم خترجيه يف حديث طويل.
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والذي توىل كربه منهم ك�لن�فذين االآمرين اأ�سد واأعظم عند الله.
ف�لواجب �رضع� عليهم اال�ستقاللية الت�مة، والن�سيحة للن��س؛ الأن الدين الن�سيحة وال�سه�دة 

ب�لعدل على النت�ئج ملن ك�ن من املر�سحني.
والواجب يف االنتخابات األخذ بآلية عادلة ال يرتتب عليه� حيف، �س��واء ك�ن نظ�م الدائرة 

امل�ستقلة اأو الدائرة الن�سبية.
ويجوز االأخذ بتج�رب الدول االأخرى ولو ك�نت ك�فرة؛ الأن هذه االآلي�ت من املع�رف االإن�س�نية 

امل�سرتكة التي يحق اال�ستف�دة منه� حيثم� ك�نت، ولذلك اأخذ ر�سول الله ب�خلندق واخلتم.
ب�ت الر�سمية عرف ر�سمي  واالأول و�سيلة حربية ا�ستفيدت من املجو�س، واالآخر هو ختم املَكتَّ

دويل م�أخوذ من غري امل�سلمني، واعتمده å واتخذ خ�مت� لذلك كم� ورد يف ال�سح�ح.
ويج��ب ش��رعا تصحيح جداول أس��ماء الناخب��ني يف كل دورة حلذف م��ن حلقه املوت 

واإ�س���فة من بلغ ال�س��ن الق�نونية املتفق عليه� للت�سويت؛ دفع� للغ�س والتزوير وم� يرتتب 
عليه� من مف��سد.

وتحديد سن ق�نوين معني لالنتخ�ب�ت ت�سويت� وتر�سح� كثم�ين ع�رضة �سنة مثال؛ ال م�نع 

منه يف ال�رضع.
ف���إن الله �رضط لدفع م�ل اليتيم اإليه �رضطني االأول: بلوغه، والث�ين زي�دة عليه وهو الر�س��د 

نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )النساء:6(.
ف���إذ ك�ن ه��ذا من اأجل ف��رد يف م�له اخل����س، فمثل��ه اأو اأوىل الأجل ع�مة الن����س الأموالهم 
وم�س���حلهم الع�مة اأن ي�س��رتط �س��ن ق�نوين يغلب عليه فيه رج�حة الراأي واتخ�ذ القرار ملثل 

االختي�ر والرت�سيح.
وتتك��ون اللجنة العلي��ا لالنتخابات وفروعه� من جهة حم�ي��دة؛ الأن اجلهة املح�يدةمتلق�ة 

ب�لقبول من االأطراف، والأنه اأدفع للريبة واملف��س��د، وم��� ك�ن كذلك فهو مطلوب �رضع�، ف�إن 
مل يكن كذلك وتوافقت القوى ال�سي��س��ية على تق��س��م التمثيل يف اللجن��ة العلي� وفروعه� 

فج�ئز.
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واالأ�سل حينئذ اأن توزيع اللجنة العلي� لالنتخ�ب�ت، واللج�ن الفرعية عنه� يكون حم��س�سة 
ب�لت�س���وي بني جميع اأطراف العملية االنتخ�بية من �س��لطة ومع�ر�س��ة وم�ستقلني؛ الأن هذا 
موافق ملق�س��د اإن�س�ئه� وهو التنظيم، والرق�بة، وال�س��ه�دة على االنتخ�ب�ت، وال يجعل حلزب 
االأغلبية احل�س��ة الكربى فيه�؛ الأنه ال معنى له يف املق�س��ود هن� �سوى اأغلبية تتخذ قراراته� 

ل�س�لح حزبه�.
والأنه��م عدول حمكمون، و�س��هداء، واختي�ر العدول املحكمني يكون بت�س���وي احل�س���س 

بني اأطراف التحكيم؛ طلب� للعدل، واالإح�س���ن امل�أمور به �رضع� نثچ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )النحل:90(.

وال ينظ��ر يف اختي���ر املحكم��ني اإىل ك��رثة وغلبة االأطراف؛ ف�ملح��س�س��ة املت�س���وية هي 
العدل.

والتصويت ملرشح الرئاسة قائم مقام البيعة؛ الأن االأمور مبق��سده�؛ والأن موؤداه� اختي�ر 

رئي�س للدولة وهو مق�سود البيعة، ف�إذا متت املق��سد ف�لعربة به�.
والأنه من اأقر من اأهل االأم�س�ر واالأق�ليم زمن الرا�سدين ومن بعدهم كفى يف �سحة البيعة 

بال ا�ستق�س�ء لكل اأحد لتعذره.
ومن ف�ز غري مر�س��حه للرئ��س��ة ففي عنق��ه بيعة للف�ئز ولو مل ينتخب��ه؛ الأن العربة بغ�لب 
اجلم�عة، والأن الكل ترا�سوا على نتيجة ذلك �سلف�، فوجب التزام ذلك، وق�م الر�سى امل�رضوط 

املتوافق عليه مق�م �رضاحة البيعة.
ويكتف��ى: ب�الإقرار من الغري، ف���إن مل يقر ت�رضيح� اأو �رضح بعدم االإقرار، وك�ن ذا �س��وكة 

واالنتخ�ب�ت �سحيحة نزيهة اأثم، الأدائه اإىل بلبلة اجلم�عة، واإث�رة الفرقة.
والبيعة الزمة له.

ومن مل يقر وك�ن غري ذي �سوكة وقوة فكذلك، والبيعة الزمة له.
وال يج��وز الأح��د التزوي��ر والغ�س وااللتف�ف عل��ى اإرادة الن�خ��ب؛ الأنه تع���ون على االإثم 

والعدوان، وخي�نة، وحتميل االأمر لغري اأهله، وكله� مظ�مل وذنوب كبرية.
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ويجوز للرجل واملرأة االنتخ�ب، وتت�س���وى اأ�س��واتهم؛ الأنه� لي�س��ت �س��ه�دة حم�سة بل 

اختي�ر، ووك�لة، و�سه�دة.
واجتم�ع اأمور يف جهة واحدة تعطيه حكم� م�ستقال وا�سم� م�ستقال.

��عف ب�مل�ل ونح��وه، ولذا ج�ز �س��ه�دة واحدة على ب��ك�رة ووالدة  وخل�س��و�س االأمر ب�ل�سِّ
ور�س�ع.

ويقب��ل خرب الواحدة وفتواه� واإخب�ره� ب�لقبلة، و�س��ه�دته� بنج��س��ة امل���ء، وروؤيته� للهالل 
لل�سوم واحلج كروؤية الرجل على االأ�سح)1(.

ويش��رتط لإلدالء بالصوت االنتخابي اأن يكون من ع�قل ب�لغ، فال ي�س��ح من �س��بي اأو 

جمنون اإال جنون� متقطع� وك�نت االنتخ�ب�ت يف حني �سحوته.
وم��ن اأدرج طفال خ�ن االأم�نة، الأن الطفل ال نظر له، بل نظره ت�بع لنظر وليه يف ت�رضف�ته، 

لذا مل يب�يع النبي å ال�سبي ودع� له)2(.

1- بل الشهادة املنصوصة يف املالية رجل وامرأتان معللة نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )البقرة:282(، 
فإذا انتفت العلة بتوثيق كتابي منها وتوقيع أو بصمة أو حنو ذلك مما يقطع بالذكر للحادثة كفت واحدة مع الرجل، 

وهذا ما أراه موافقا لظاهر التعليل الشرعي املنصوص.
وخيط��ئ مبث��ل هذا يف دع��وى أن إرث املرأة نصف الرجل، وهذا خطأ فادح على الش��رع بل هلا مع الرجل ثاث 

حاالت:
األوىل: تتساوى مع الرجل يف مثل مرياث اإلخوة واألخوات ألم، وكذا يف جد وجدة وأب وأم لكل السدس مع فرع 

وارث ذكر.
الثانية: ترث املرأة أضعاف الرجل يف مرياث نساء النصف والثلثني والباقي للذكور من الرجال العصبات ممن دونهن 

وقد ال يأخذ الرجل سوى العشر أو أقل.
والثالثة: أن يأخذ الرجل ضعف املرأة يف مسألة األوالد أو اإلخوة األشقاء أو ألب.

وهذا التقسيم الثاثي عرفناه باستقراء الشرع يف ذلك وبه يتضح وهم من وهم يف اجتزاء حالة واحدة وإهمال أخرى.
واحلاصل أن صوتها االنتخابي كصوت الرجل وال فرق، سواء قلنا إنه إخبار أو شهادة معينة.

2- قولنا »لذا مل يبايع النيب å الصيب ودعا له« أخرجه البخاري برقم 7210 عن عبداهلل بن هشام، وكان قد 
 å فقالت يا رسول اهلل بايعه فقال النيب å وذهبت به أمه زينب ابنة محيد إىل رسول اهلل å أدرك النيب

هو صغري فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن مجيع أهله.
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واإن حرم عليه الت�رضف مب�له اخل��س حرم عليه الت�رضف يف ال�س��لطة الع�مة لتعلقه� ب�مل�ل، 
والدين، والعر�س، والنف�س، والعقل.

فال مدخل لل�سبي يف تر�سيح وال تر�سح.
وجمل���س نواب االأطف�ل اإن مل يخدم امل�س���لح الع�مة املعتربة فه��و عبث وهدر لالأموال بال 

جدوى، والعبث ممنوع يف ال�رضع.
ويجوز للتعليم، اإذ التعليم تدريب وتعريف فيكون تبع�، اأي تبع� ملنهج تعليم ع�م؛ الأن الت�بع 

يرُغَتفر فيه.
ف�إن ك�ن م�ستقال مب�ل، واعتم�دات، ومم�ر�س�ت فعليه فيمنع؛ الأنه ال م�سلحة معتربة فيه.

ويحرم شراء األصوات باملال، وهو �سحت على اآكله، فيحرم اأخذه.

ف���إن ك�ن من امل�ل الع�م بطرق غري م�رضوعة عظمت امل�آثم واملظ�مل وحرم انتخ�ب من يفعل 
ذلك؛ الأنه ف��سق مف�سد حترم واليته.

وم��ن انتخبه ك�ن م��ن اأعوان الظلمة، وحتم��ل من اأوزار مظ���مل العب�د نثۅ ۉ ۉ 
ې ې ېېمث )النحل:25(.

ويج��وز كل تحال��ف وتكتل يحق احلق ويبطل الب�طل وال يع�ر�س ال�رضع ويدفع املف��س��د 

ويقيم امل�س�لح، وقد تواثق النبي å مع اليهود وثيقة وطنية حلم�ية املدينة)1(.

1- قولن��ا »وق��د تواثق النيب å مع اليهود..« وثيقة املوادعة ب��ني النيب å واليهود أول مقدمه املدينة وثيقة 
مش��هورة مروية بأسانيد صحيحة إىل الزهري ورواها أهل السري، انظر »األموال« البن زجنويه رقم 574 و»األموال« 
للقاس��م بن س��ام برقم 443، ويف كتاب »األموال« ألبي عبيد )260/1( )وحنن نذكرها بتمامها ملا فيها من الفقه( 
أن رس��ول اهلل å كتب بهذا الكتاب: هذا الكتاب من حممد النيب رس��ول اهلل بني املؤمنني واملسلمني من قريش 
وأهل يثرب ومن تبعهم، فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون الناس واملهاجرون من قريش 
- قال ابن بكري: على ربعاتهم، قال أبو عبيد: واحملفوظ عندنا رباعتهم - يتعاقلون بينهم معاقلهم األوىل - وقال 
عبداهلل بن صاحل: ربعاتهم - وهم يفدون عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني واملسلمني وبنو عوف على رباعتهم 
يتعاقل��ون معاقله��م األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف بني املؤمن��ني. وبنو احلارث بن اخلزرج على 
رس��ول اهلل å رباعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقس��ط بني املؤمنني. 
وبنو س��اعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقس��ط بني املؤمنني 



169املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 169املقدمة فـي فقه الع�رص168 املقدمة فـي فقه الع�رص 168

وفرضٌ على الدولة اإق�مة ال�سالة والزك�ة واالأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر.
وبنو جش��م على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقس��ط بني املؤمنني 
وبنو النجار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالقس��ط واملعروف بني املؤمنني 
وبن��و عم��رو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقس��ط بني 
املؤمنني وبنو النبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقس��ط بني 
املؤمن��ني. وبنو األوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقس��ط بني 
املؤمنني، وأن املؤمنني ال يرتكون مفرحا منهم أن يعينوه باملعروف يف فداء أو عقل، وأن املؤمنني املتقني أيديهم على 
كل من بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم، أو عدوان أو فساد بني املؤمنني، وأن أيديهم عليه مجيعه، ولو كان 
ولد أحدهم. ال يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر، وال ينصر كافرا على مؤمن، واملؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس، 
وأنه من تبعنا من اليهود فإن له املعروف واألسوة غري مظلومني، وال متناصر عليهم، وأن سلم املؤمنني واحد، وال 
يس��امل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف س��بيل اهلل، إال على س��واء وعدل بينهم، وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم 
بعضا، وأن املؤمنني املتقني على أحسن هذا وأقومه وأنه ال جيري مشرك ماال لقريش وال يعينها على مؤمن وأنه من 
اعتبط مؤمنا قتا فإنه قود، إال أن يرضى ولي املقتول بالعقل، وأن املؤمنني عليها كافة وأنه ال حيل ملؤمن أقر مبا 
يف ه��ذه الصحيف��ة أو آمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر حمدثا أو يؤويه فمن نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهلل وغضبه 
إىل يوم القيامة، ال يقبل منه صرف وال عدل وأنكم ما اختلفتم فيه من ش��يء فإن حكمه إىل اهلل تبارك وتعاىل وإىل 
الرس��ول å وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني، وأن يهود بين عوف ومواليهم وأنفس��هم أمة من 
املؤمنني، لليهود دينهم، وللمؤمنني دينهم، إال من ظلم وأثم، فإنه ال يوتغ إال نفس��ه وأهل بيته، وأن ليهود بين 
النجار مثل ما ليهود بين عوف، وأن ليهود بين احلارث مثل ما ليهود بين عوف، وأن ليهود بين جشم مثل ما 
ليهود بين عوف، وأن ليهود بين س��اعدة مثل ما ليهود بين عوف، وأن ليهود األوس مثل ما ليهود بين عوف، 
إال من ظلم فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته، وأنه ال خيرج أحد منهم إال بإذن حممد å، وأن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم، وأن املدينة جوفها حرم ألهل هذه الصحيفة، 
وأنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث خييف فساده فإن أمره إىل اهلل وإىل حممد النيب، وأن بينهم النصر 
عل��ى م��ن دهم يثرب، وأنهم إذا دعوا اليهود إىل صلح حليف هلم فإنهم يصاحلونه، وإن دعونا إىل مثل ذلك فإنه 
هلم على املؤمنني، إال من حارب الدين، وعلى كل أناس حصتهم من النفقة، وأن يهود األوس ومواليهم وأنفسهم 
مع الرب احملس��ن من أهل هذه الصحيفة وأن بين الش��طبة بطن من جفنة، وأن الرب دون اإلثم فا يكس��ب كاسب 
إال على نفسه، وأن اهلل على أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره، ال حيول الكتاب دون ظامل وال آثم، وأنه من خرج 

آمن ومن قعد آمن إال من ظلم وأثم، وإن أوالهم بهذه الصحيفة الرب احملسن.
ق��ال أب��و عبيد: قوله: بنو فان عل��ى رباعتهم الرباعة هي املعاقل وقد يقال: فان رباع��ة قومه، إذا كان املتقلد 
ألموره��م، والوافد على األمراء يف ما ينوبه��م، وقوله: إن املؤمنني ال يرتكون مفرحا يف فداء املفرح: املثقل بالدين، 
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ويجب على ال�سلطة اإق�مة التعليم اال�سرتاتيجي، وحفظ االأمن واال�ستقرار والغذاء وال�سحة 
وبن�ء االقت�س���د االآمن، وتدوير ال�س��لطة على مقت�سى العقد امل�رضوط د�س��توري� وق�نوني�، 

والوظيفة االإدارية.
وحفظ موارد الدولة ب�أدق الو�س�ئل واأَْبَنَكترُه� ال مق�ولته�.

ودعم الق�س�ء امل�ستقل، وامل�س�واة الوظيفية والعلمية بني املوؤهلني.
وتوزيع الرثوة وقمع الظلمة واإخم�د الفنت، واإق�مة البنية التحتية مب�س���واة ع�دلة من �س��حة 

وطرق وتعليم واإن�رة وات�س�الت، وت�سوية الن��س اأم�م النظ�م والق�نون.
ويجب بن�ء املوؤ�س�سة الع�سكرية امل�ستقلة مب� يحقق قوة ردع؛ �سم�نً� حلم�ية البالد واالإن�س�ن 
والرثوات، ومب� يوفر اال�س��تقالل ال�سي��سي، وال�س��ي�دي، ويحمي الد�ستور والق�نون والنظ�م 

واالأمن واال�ستقرار.
 ويشرع وجوبا بناء نهضة متكاملة �سن�عية، وتعليمية، واقت�س�دية، وجمتمعية؛ الأن هذا 

من اأكرب امل�س�لح الع�مة، وم� عظم من امل�س�لح عظم طلبه �رضع�.

يقول: فعليهم أن يعينوه، إن كان أس��ريا فك من إس��اره، وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه، وقوله: وال جيري 
مش��رك م��اال لقريش يعين اليهود الذي��ن كان وادعهم. يقول: فليس من موادعتهم أن جي��ريوا أموال أعدائه، وال 
يعينوه��م علي��ه، وقوله: ومن اعتبط مؤمن��ا قتا فهو قود االعتباط: أن يقتله بريا حم��رم الدم، وأصل االعتباط يف 
اإلب��ل: أن تنح��ر با داء يكون بها، وقول��ه: إال أن يرضى أولياء املقتول بالعقل، فقد جعل å اخليار يف القود 
أو الدية أو أولياء القتيل وهذا مثل حديثه اآلخر: ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ 
الدي��ة وه��ذا يرد ق��ول من يقول: ليس للولي يف العمد أن يأخذ الدية إال بطي��ب نفس من القاتل ومصاحلة منه له 
عليها وقوله: وال حيل ملؤمن أن ينصر حمدثا أو يؤويه احملدث: كل من أتى حدا من حدود اهلل عزوجل، فليس 
ألحد منعه من إقامة احلد عليه، وهذا ش��بيه بقوله اآلخر: من حالت ش��فاعته دون حد من حدود اهلل فقد ضاد 
اهلل يف أم��ره وقوله: ال يقبل منه صرف وال عدل، حدثنا هش��يم، عن رج��ل قد مساه عن مكحول، قال: الصرف 

التوبة، والعدل: الفدية.
ق��ال أب��و عبيد: وهذا أحب إلي من قول م��ن يقول: الفريضة والتطوع، لق��ول اهلل تبارك وتعاىل: نثی ی ی 
یمث فكل شيء فدي به شيء فهو عدله. وقوله: وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني، فهذه النفقة 
يف احلرب خاصة، شرط عليهم املعاونة له على عدوه ونرى أنه إمنا كان يسهم لليهود إذا غزوا مع املسلمني بهذا 

الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة، ولوال هذا مل يكن هلم يف غنائم املسلمني سهم.
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وفر���س عل��ى الدول��ة رع�ي��ة اليت�م��ى واالأرام��ل وامل�س���كني والفق��راء وذوي احل�ج�ت 
واالحتي�ج���ت، وتقدميهم عل��ى ذوي الغنى، ون�رضة املظلوم ومتكني ال�س��عيف من اأخذ حقه، 

ورع�ية اأ�رض ال�سهداء، واإيت�ء احلقوق الأهله�.
ويجب رع�ية علوم ال�رضيعة من قراآن وفقه و�س���ئر م� يتعلق به� وعلم�ئه� وطلبته�، واإق�مة 
ج�مع�ته ومن�هجه ومدار�س��ه، وتوفري درج�ت توظيفية لهم واإق�مة امل�س�جد، وكل م� يعمره� 
ويقيمه�، وحلق�ت حتفيظ القراآن وعلومه واحلديث واأحك�مه مب� يحقق مق�س��د ال�رضيعة االأول 
وهو حفظ الدين، وي�سمن حم�ية االأجي�ل من كل فكر متطرف، وغلو اأو متيع وانحالل وتبعية 

فكرية لالآخر.
والرثوات اال�س��رتاتيجية من نفط وغ�ز وذهب، وكذا كل الرثوات الب�طنة بحرية، اأو برية، 

اأو جوية، هي ملك لالأمة ككل.
من أصول الحكم وسياساته الكبرى

ونظ�م احلكم و�سي��س�ته يف االإ�سالم ق�ئم على اأ�سول كربى ا�ستنبطته� ب�لتتبع وهي:
1( اخلط�ب التكليفي الإق�مة املنهج وال�رضيعة والدولة تكليف ع�م اإىل اجلم�عة ككل، فيدل 

اأن الدولة حق للجم�عة ككل؛ الأنه� االآلية التي يجب اأن تتخذ الإق�مة التكليف الع�م.
2( توريث ال�س��لطة اأو تب�دله� مب�ح م�سلحي و�س��يلي يكون ب�لر�سى من االأمة؛ الأنه حق 

لالأمة تعطيه من ت�س�ء ممن ي�سلح لهذا االأمر.
3( اال�ستخالف والتمكني مق�سد ووعد اإلهي للذين اآمنوا وعملوا ال�س�حل�ت، والدولة راأ�س 

اال�ستخالف والتمكني، والعمل لهذا املق�سود ال�رضعي والوعد الرب�ين فر�س كلي نثڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک ک گ گگمث )النور(.
4( اإق�مة الدولة الرا�س��دة الع�دلة والتمكني له� وحفظه� مق�سود �رضعي اأراده الله نثې 
ٻ  ٻ  ٱٻ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې 
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀمث )القصص(.
فجعل اإزالة دولة فرعون الظ�ملة املف�سدة وتبديله� ب�الأئمة امل�سلحني يف االأر�س اإرادة اإلهية 

ومنة رب�نية.
5( كيفية ال�س��لطة واإدارته� بدءا من اختي�ر الن�ئب احل�كم عنهم، وانته�ء بت�س��كيل الهي�كل 
املديرة املوؤ�س�س��ية يف الدولة، وحتديد، ومتدي��د، اأو ت�أبيد، اأو جتميد مدة الوالية كل هذا مرتوك 
لالأمة وال�س��عب ب�ملب��رضة اأو الني�بة احلقيقني، الأنه� و�س�ئل فهي م�رضوعة م� خدمت امل�سلحة 

الع�مة املعتربة، وال�س��ورى فر�س �رضع��ي يف مثل ذلك نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
)النس���اء:83(،  ںڻمث  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک 

نثڤ ڦ ڦڦمث )آل عمران:159(.
6( اإل��زام القي�دة مب�س���ورة االأم��ة نثڤ ڦ ڦڦمث، وهذا اإيج���ب نثں ں ڻمث 

)الشورى:38(، وهذا اأ�سل.
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  نثژ 

ڱ ں ںڻمث )النساء:83(، وهذا حترمي مل� يبطل االإيج�ب وينق�س االأ�سل.
7( ت�رضف�ت الوالة مقيدة ب�مل�سلحة الراجحة الع�مة.

8( ال�س��مع والط�عة للوالة مقيدة ال مطلقة، فال ط�عة يف مع�س��ية الله ور�س��وله، وال يف 
خالف امل�سلحة الع�مة.

9( حق امل�س�ءلة اخل��سة واجلمهورية الع�مة مكفولة.
10( يحق لالأمة مق��س�ة احلك�م وعزلهم ب�رضوطه.

11( منع اخلروج امل�سلح على احل�كم الع�دل املنبثق عن اجلم�عة الع�مة، اأو امل�ستتب معه 
اأمر اجلم�عة؛ الأنه حينئذ خروج عن م�س��لحة اجلم�ع��ة وراأيه� املوؤيد مبعية الله؛ الأن يد الله 

مع اجلم�عة.
12( احل�كم وكيل وال�سعب اأ�سيل، وال�سعب هو م�سدر ال�سلط�ت وم�لك ال�سلطة؛ الأنه ال 

�رضعية للح�كم اإال ببيعة من ال�سعب، والدولة خ�دمة لل�سعب وق�ئدة له ب�لتفوي�س والني�بة.
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13( �سلط�ن احل�كم م�ستمد من �سلط�ن وقوة االأمة، فال ي�ستعمله اإال ل�س�لح االأمة، اأم� هو 
حقيقة فهو فرد كغريه ال �سلط�ن له.

14( الوالية الع�مة االأ�سل فيه� البيعة الع�مة.
15( االأ�سل ال�رضعي اأن الظ�مل ال والية له ابتداء وال دوام�؛ الأنه اأبطل املق�سد ال�رضعي من 
واليته، وهو دفع الظلم والف�س���د، وخلعه اأو نزعه من الوالية م�س�ألة اأخرى خ��سعة لل�رضوط 

والنظر ال�رضعي، وهو م�ستحق للخلع ب�إجم�ع.
16( ال�س��رب على احل�كم الظ�مل ا�س��تثن�ء ولي�س اأ�س��ال يف و�س��ع معني من اأجل م�سلحة 

اجلم�عة ال اعرتاف� ب�رضعية الظ�مل.
17( �سي��س��ة اإيج���د توازن القوة م��ع القوى ع�ملي� مفرو�س��ة �رضع� عل��ى الدولة واالأمة 
ېمث  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  نثۇۆ 

)األنفال:60(.
18( �سي��س��ة العدوان والبغي مرفو�سة حترميً� نثۈئ ېئېئمث )البقرة:190(، نثې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئمث )القصص(.
19( رد البغ��ي والعدوان عل��ى الدولة واالأمة والفرد اأمر م���رضوع وجوبً� نثۀ ہ 
ہ ہ ہ ھھمث )الشورى(، مع وجوب املم�ثلة يف الرد بال زي�دة نثھ ھ 

ے ےۓمث )الشورى:40(، واإمك�ن العفو من قوة ال من وهن نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇۇمث )الشورى:40(.

20( ال يجوز �رضع� وجود طبقية ق�نونية يف اإط�ر الدولة امل�سلمة »لو اأن ف�طمة بنت حممد 
�رضقت لقطعت يده�«)1(، وال ح�س�نة الأحد يف جن�ية، اأو جرمية، اأو خم�لفة.

21( املق�س��د ال�رضعي للوالي��ة دفع الظلم ومظ�هر الف�س���د يف االأر�س واإق�مة امل�س���لح 
الع�مة الراجحة الدينية وال�سي��س��ية وال�سي�دية واالقت�س�دية واالأمنية والعلمية واالجتم�عية 

واالإن�س�نية.

1- تقدم خترجيه.
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22( احلكم ق�ئم على العدل، واالإح�س���ن، وحفظ احلري���ت الع�دلة، وحفظ احلقوق، واإعط�ء 
كل ذي حق حقه نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(.

23( �سي��س��ة دولة االإ�س��الم ترف�س �رضع� اال�س��تحواذ على امل�س��لحة من الغري بنهب اأو 
هيمنة اأو حيلة اأو غ�سب اأو ظلم اأو غنب ف�ح�س؛ الأنه� ق�ئمة على منع البغي وال�رضر والظلم 

والعدوان ولو على عدو نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 
ۋ ۅۅمث )املائدة:8(، نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(، نثک ک گ گ 
گ گمث )األنبياء(، والرحمة �س�ملة لكل اأنواع امل�س�لح م�نعة لكل ف�س�د يف االأر�س.

24( �سي��س��ة العلو والهيمنة مرفو�س��ة حترمي� يف ال�رضع وهي م�س��نفة �سمن الف�س�د يف 
االأر�س ومم�ر�س���ت اال�ستبداد االآثم املحرم املذموم نثے ے ۓ ۓ ڭمث )القصص:4(، 

نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئمث )القصص(.
25( العالق�ت الدولية يف االأ�س��ل تع�ونية، تب�دلية، مثلية، ع�دلة، �س��لمية، وال�سلم اأ�سل، 
واحلرب ا�س��تثن�ء؛ الأن اجله�د فر�س م�سبب معلل، وكل ال�سي��س���ت له� تقديراته� واأحك�مه� 

زم�ن� ومك�ن� واأ�سخ��س� وظروف�.
دليل ذل��ك نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلجرات(، وقوله تع�ىل نثې ې ىمث )البقرة:83(، وقوله 

تع���ىل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ 
ککمث )املمتحنة(، ولقول��ه تع�ىل نثک کک ک گگ گ گڳڳمث 

)البقرة:194(، نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الش���ورى:40(، نثۓ ڭ ڭ ڭ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  نثوئ  )املائ���دة:8(،  ۅۅمث  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 

ۈئ ۈئ ېئېئمث )البقرة:190(.
26( امل�ل الع�م ملك لل�س��عب تت�رضف فيه الدولة يف كل م�س��لحة ع�مة ب�لنظر امل�سلحي 

الظ�هر حفظ� وتنمية، وت�رضيف�، وتداوال، وتوزيع�.
27( رع�ية احلقوق فر�س على الدولة؛ الأنه� من اأعلى امل�س�لح ال�رضعية الع�مة.
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28( يج��ب على الدولة حفظ املواطن دمه وعر�س��ه وم�له، وحم�يته، و�س��ي�نة كرامته، 
والدف�ع عنه وعن حقوقه يف الداخل واخل�رج، وال ي�س��لم لدولة اأخرى، اأو يرتك اأ�سريا، وكل 
اتف�قي��ة ت��وؤدي اإىل اغتي�له، اأو جتميد اأمواله، اأو مالحقته، اأو اإيذائه واأ�رضته، اأو خالف �س��يء 
مم� �س��بق، فهي ب�طلة يح�كم من اأبرمه�؛ الأنه� خالف مق�س��ود ال���رضع من التمكني للدولة 
امل�س��لمة وت�أمني اأفراده��� واإزالة اخل��وف عنه��م نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )النور:55(، 
وخالف املق�س��ود للدولة امل�سلمة يف دفع املف��س��د وجلب امل�س�لح عن اأفراده�، وهذه االأمور 

من اأعظم املف��سد.
29( حفظ الوطن وحم�يته بك�مله جوا وبرا وبحرا وحقوقه و�س��ي�دته وا�ستقالله وثرواته 

ووحدته من الفرو�س ال�رضعية ومن اأكرب مه�م الدولة.
30( الدولة م�س��ئولة عن حم�ية الدين واإق�مة �س��ع�ئره واأحك�مه وتعليمه ون�رضه والدعوة 
اإليه ودفع الفتنة والتفرق فيه بني اأبن�ء ال�س��عب، ويجب عليه� بن�ء موؤ�س�سته املرجعية اجل�معة 
عل��ى الو�س��طية واالعتدال بعي��دة عن الغلو والتط��رف، لتوحيد الفكر الع���م على الكلي�ت 
والقواطع من الكت�ب وال�سنة ال�سحيحة والقي�م ب�لفت�وى الكربى الواحدة املتعلقة ب�مل�س�لح 

العلي� الع�مة واالأمن واال�س��تقرار ووح��دة الكلمة والوطن عمال بقوله تع�ىل نثژ ژ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ںڻمث )النساء:83(.
31( التعليم واالأمن واال�ستقرار واالأمن الغذائي واالقت�س�دي وال�سحي فر�س على الدولة 

اإيج�دا وحفظ� واإن�س�ء.
32( حف��ظ اجلم�عة �س��عب� ودولة وجمتمع� واأمة واجب على الدول��ة، وواجٌب فيه التع�ون 

ال�سعبي الع�م واخل��س.
33( يتع�ون ال�س��عب مع الدولة يف مهمته� وواجب�ته� نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئېئمث )املائدة:2(.
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34( ارته�ن الدولة امل�سلمة لدولة اأو قوى من الك�فرين اأو امل�رضكني حمرم قطع� نثٱٻ 
)املائ���دة:51(،  ٿٿمث  ٿ  ٺ  ٺ  نثٺ  )املمتحن���ة:1(،  پمث  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
واالرته�ن خ��س��ة ال�س��ي�دي اأعظم الوالية له��م، وارته�نه� لقوى يف الداخ��ل اأو اخل�رج ولو 

ك�نت م�سلمة، مف��سده ع�مة ع�جلة واآجلة، وم� اأدى اإىل املف��سد حرم.
35( �سي��س��ة الدني� بدين االإ�سالم اأ�سل من االأ�س��ول الكربى القطعية، ففر�س اأن تكون 
�رضيعة االإ�س��الم هي امل�س��در الوحيد لك�فة الد�س���تري والت�رضيع�ت واالأحك�م والقوانني يف 

الدولة نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ییمث )املائ���دة(، ف�أوج��ب 

قطعي� احلكم مب� اأنزل، واأوجب اأن يكون هو امل�سدر الوحيد املتك�مل بال تبعي�س.
36( املواطن��ون مت�س���وون اأم���م الدولة يف كل م� هو م��ن حقوق املواطنة اأو االإن�س���نية، 
وفر�س عليه� حم�ية دينهم وحري�تهم وحقوقهم واأموالهم واأعرا�سهم وعقولهم وكل م� تقوم 

به حي�تهم.
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مؤسسات الدولة

وال ب��د اأن يكون للدولة موؤ�س�س���ت تق��وم بواجب التكليف ويدور ذل��ك على مت�م)1( حفظ 
املق��سد ال�رضورية واحل�جية والتح�سينية بدءا ب�ملق��سد ال�ستة »الدين والنف�س والعقل وامل�ل 

والعر�س واجلم�عة«.
وم��� ال يتح�س��ل مت���م حفظ املق��س��د اإال ب��ه من املوؤ�س�س���ت، ف�إن��ه واجب ا�س��تقاليل اأو 

ا�ستكم�يل.
فال بد من وجود املوؤ�س�س��ة االأمنية والع�سكرية، واملوؤ�س�سة امل�لية واالقت�س�دية، واملوؤ�س�سة 
اخلدمية، واملوؤ�س�س��ة التعليمية والرتبوية، وموؤ�س�س��ة االأمن الغذائي، واملوؤ�س�س��ة الق�س�ئية، 
واملوؤ�س�س��ة التقنينية، واملوؤ�س�سة الدينية، وموؤ�س�سة النه�سة ال�س���ملة)2(، وموؤ�س�سة التقومي 

والرق�بة واملح��سبة.
وال نق�سد االأ�سم�ء بل املع�ين.

فهذه ع�رض موؤ�س�س���ت، وتندرج حتته� �س���ئر وزارات واإدارات الدولة. ويتعلق بكلٍّ اأحك�ٌم 
واأ�سول ع�مة وفروع تف�سيلية.

وال نق�س��د هن� ذكره� اإال على الوجه الكلي؛ الأن تف��سيله� اإجرائية اإال م� اقت�سى احل�ل من 
املهم�ت.

المؤسسة األمنية والعسكرية:
وقد ف�س��لن� هذا اأ�س��وال وفروع� يف مو�س��ع م�س��تقل من الكت�ب)3(، ونزيد هن� م� يخ�س 
االأمن، فواجب اإق�مة هذه املوؤ�س�س��ة؛ الأنه� و�س��يلة لتحقيق تكليفني عظيمني يف ال�رضع هم�: 

االأمن واال�ستقرار يف الداخل، واحلم�ية والدفع خ�رجي�.
1- ألن مقصد الش��ريعة ليس جمرد احلفظ، بل كماله ومتامه، وهو من اإلحس��ان املأمور به، وللشاطيب تقرير هلذا 

يراجع يف بداية جزء املقاصد من املوافقات.
2- مؤسس��ة النهضة الشاملة: هي مؤسس��ة مفرتضة تقوم باملهمات التسع للنهضة الشاملة وتشرف على أعماهلا، 

وقد ذكرنا هذه السياسات التسع يف السياسات الراشدة للدولة.
3- انظر »فقه املؤسسة العسكرية«.
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ف�الأول واجب املوؤ�س�سة االأمنية، والث�ين واجب املوؤ�س�سة الع�سكرية.
وميثل موؤ�س�سة االأمن ع�دة وزارة الداخلية ب�س�ئر فروعه� من االأمن الع�م واخل��س وال�رضطة 

والنجدة واملرور وغريه�.
وفر�س اأن تتبع �س�ئر اأجهزة االأمن قي�دة ق�نونية؛ الأن مق�سود العقد يف ت�أ�سي�سه� ق�ئم على 

هذا، وهو مقت�سى امل�سلحة.
واالإيف�ء ب�لعقود واجب نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(.

وال يج��وز الأي جهة، اأو م�س��ئول ولو ك�ن رئي�س الدولة اأن ين�س��ئ اأجه��زة اأمنية قمعية ال 
تخ�سع لالأنظمة والقوانني؛ الأداء ذلك اإىل ن�سوء نظ�م بولي�سي ح�كم لل�سعب ب�سلط�ن القمع 

ال ب�سلط�ن العقد.
وم� غلب اأداوؤه اإىل مف��سد كبرية ع�مة يف واقع احل�ل وامل�آل حرم.

وه��ذا التعليل يوؤدي اإىل الق��ول بحرمته �رضع�؛ الأن الهدف من اإن�س���ء هذه االأجهزة االأمنية 
القمعية الت�بعة لغري اجلهة الر�س��مية يف عقد الد�ستور هو حم�ية ا�ستبداد فئة، وتعميق القمع 
واالإذالل لل�س��عب من غري رجوع اإىل ن�س��و�س العقد الد�س��توري الذي انبثق عن ال�س��عب 

وتقره ال�رضيعة وانبثقت منه القوانني.
والعم��ل يف هذه االأجه��زة وح�له� ذلك حمرم �رضع�؛ الأنه من التع���ون على االإثم والعدوان 

نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئمث )املائدة:2(.
والقول اإن وظيفة مثل هذه االأجهزة وكذا التوظف فيه� هو من الرب والتقوى مك�برة اأو جهل 

ب�حلقيقة.
وم� يقب�س��ون فيه��� من رواتب ومك�ف�آت هي من ال�س��حت نثٱٻ ٻ 

ٻٻمث )املائدة:42(.
�ل �سيغة مب�لغة تدل على الكرثة. �ع واأكَّ و�سمَّ

وهذا عني علة كم� هو معروف يف االأ�سول، وهو من اأقوى اأنواع التعليل، وقد يكون جن�س 
عل��ة وهو معترب يف التعلي��ل بكرثة وقوة، والعلت���ن متحققت�ن يف ه��ذه املرافق اخل�رجة عن 



179املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 179املقدمة فـي فقه الع�رص178 املقدمة فـي فقه الع�رص 178

القوانني واالأنظمة بكرثة جدا تط�بق �سيغة املب�لغة.
ف�لتق�ري��ر الك�ذبة، والو�س���ي�ت، والبالغ�ت، وكيل التهم لالأف��راد، واجلم�ع�ت التي تقول 
كلمة احلق املع�ر�س الأهواء و�س��هوات ح�كم ب�لغة حد الكرثة التي ينتج منه� كرثة ال�س��جون 

اخل�رجة عن ال�رضيعة وامل�س�جني بال جريرة وال ق�س�ء وال ق�نون.
وقد ج�ء يف الن�س »من اأكل مب�س��لم اأكلة اأطعمه الله مثله� يف جهنم، ومن لب�س مب�سلم لب�سة 

األب�سه الله مثله� يف جهنم«)1(.
وهذه املظ�مل، واالأ�رضار، واملف��س��د واجب دفعه� ومنعه�، وال يتم ذلك اإال ب�إلغ�ئه�، ف�إن قيل 
ميكن حتويله� �س��من موؤ�س�س�ت خ��سعة للنظ�م والق�نون، ف�جلواب ال يكون ذلك؛ الأن اأ�سل 
عمله��� ج��سو�س��ي وهو حمرم، وال يوافق اأ�س��ل ال�رضيعة وال املوؤ�س�س���ت الد�س��تورية وال 

الق�نونية، مع كف�ية االأجهزة الر�سمية الق�نونية يف حفظ االأمن واال�ستقرار.
وميكن القول اإن حتقق دجمه� ب�الأجهزة الق�نونية وعملت وفق ال�رضع والق�نون ج�ز.

واأق�س�م االأمن يف املديري�ت واجب عليه� حم�ية املواطن على وجه العموم.
ويحرم ا�س��تغالله� خلدمة اأغرا�س اأي جهة خ��س��ة حزبية، اأو من�طقية مب��� يوؤدي اإىل ابتزاز 

مواطن، اأو اإره�به، اأو االنتق�م منه؛ الأنه� حينئذ خالف امل�سلحة الع�مة.
وم��ن ثب��ت عنه ذلك من مدراء االأمن واالأق�س���م حقق معه، واتخذ معه م��� يلزم من ت�أديب 
ق�ن��وين، ف���إن ع�د وج��ب عزله؛ الأنه متخ��ذ لوالية امل�س��لمني الع�مة على خالف مق��س��ده� 

ال�رضعية؛ والأن عزله دفع ملف��سد ومظ�مل عن الع�مة، ودفع ال�رضر واجب.

1- حديث »من أكل مبس��لم..« أخرجه اإلمام الطرباني يف األوس��ط برقم 2641 عن املس��تورد بن شداد قال: قال 
رس��ول اهلل å »من أكل بأخيه أكلة أطعمه اهلل مثلها من نار جهنم«. وس��نده حسن صحيح. وهو يف الكبري برقم 
17119. وأخرج��ه اخلرائطي يف مس��اوئ األخ��اق برقم 222. وصححه احلاكم يف املس��تدرك برقم 7166. وقال 
الذهيب صحيح. ولفظه عند احلاكم »من أكل مبس��لم أكلة أطعمه اهلل بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ومن أقام 
مبس��لم مقام مسعة أقامه اهلل يوم القيامة مقام مسعة ورياء ومن أكتس��ى مبس��لم ثوبا كس��اه اهلل ثوبا من النار يوم 
القيامة«. وهو يف األدب املفرد برقم 240 وصححه األلباني هناك مع أن بقية فيه لكن التصحيح إمنا هو هلذه الطرق. 
وهو يف مصنف عبدالرزاق بس��ند صحيح إىل احلس��ن برقم 21000. ووقاص ابن ربيعة الراوي له عن املستورد، قال 

احلافظ: مقبول. خمالفا للذهيب حيث قال: ثقة. وقول الذهيب مقدم.
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واإذا و�س��لت خ�سومة اإىل اأق�س���م االأمن اأو اأي جهة اأمنية فال م�نع من مع�جلته� �سلح� بال 
اأخذ اأجرة.

ف�إن مل ت�س��تطع رفعت بتحقيق�ته� اإىل الق�س���ء؛ الأنه منتهى الف�سل بني اخل�سوم�ت �رضع� 
وق�نون�.

وال يجوز لالأق�س���م واجله�ت االأمنية ال�س��جن خالف� للقوانني قمع��� اأو اإره�ب� اأو ابتغ�ء اأكل 
اأموال الن��س ب�لب�طل اأو خلدمة فئة حزبية.

وف�عل ذلك مرتكب لكبرية من الكب�ئر العظيمة، ويجب على الدولة ت�أديبه، ورد م� اأخذ من 
م�ل اإن ك�ن اأخذ والتعوي�س مب� ين��سب احل�ل ب�لعدل.

ويحرم على من اأر�سل جلهة يف مهمة ر�سمية فردا، اأو طقم� ع�سكري�، اأن ي�أخذ على املواطنني 
املعنيني ب�الإر�س�ل م�اًل حتت م�سمى »تعيون«)1( اأو اأجرة، بل اأجرته ونرثي�ته يجب اأن تعتمد من 

الدولة مب� يكفيه ح�ل اأداء املهمة؛ الأنه �سمن عقده.
واإن اأرُر�س��لوا اإىل جه��ة ال مطع��م فيه� وال م�رضب ولو مب�ل، فعل��ى الدولة توفري ذلك لهم، 
ف���إن مل تفعل وجب �س��ي�فتهم على اأهل املحل؛ حلديث »اإن نزلت��م بقوم ف�أمروا لكم مب� ينبغي 
لل�س��يف ف�قبلوا ف���إن مل يفعلوا فخ��ذوا منهم حق ال�س��يف الذي ينبغي له��م«)2(. وحلديث 

»فليكرم �سيفه«)3(.
واإن ك�ن الطلب ق�نوني� ال نك�يًة من ن�فٍذ ظ�مل، ف�إنه يجب عليه التج�وب ف�س� للنزاع وط�عة 

للدولة �رضع�؛ لعموم نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییمث )النساء:59(.

1- »تعيون« كلمة ش��ائعة حملية يف اليمن تطلق على أجرة عس��كري أرس��ل ملواطن إلباغه وإيصاله إلجابة 
غرميه وحنوه.

2- أخرجه البخاري يف الصحيح برقم 6137، ومسلم برقم 4613 من حديث عقبة بن عامر Ê أنه قال: قلنا 
يا رسول اهلل إنك تبعثنا فننزل بقوم فا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول اهلل å: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا 

ينبغي للضيف فاقبلوا فإن مل يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هلم.
 Ê 3- حديث »فليكرم ضيفه« أخرجه البخاري برقم 6138 ومسلم برقم 182، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة
ع��ن الن��يب å قال »من كان يؤمن ب��اهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤم��ن باهلل واليوم اآلخر فليصل 

رمحه، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا، أو ليصمت«.
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اإال اإن حتقق ال�سخ�سرُ ظلم� عليه اإن اأج�ب ك�رضب ونهب م�ل، ف�إنه يلج�أ اإىل الق�س�ء.
ف�إن مل تكن دولة موؤ�س�س���ت ونظ�م، وجب على اأهل احلي ن�رضته، ويجب كذلك على ق�در 
ف��ردا ك�ن اأو جم�عة اأو منظمة؛ الأن ن�رضة املظلوم واجب��ة، ف�إن تركوه دخلوا يف اللعن واالإثم 

املن�سو�س.
ووزير الداخلية وم�س��ئولو االأمن ي�سرتط يف تعيينهم العدالة، والكف�ءة، والدي�نة، واحلف�ظ 

على �سع�ئر الدين.
وال يجوز لق�طع ال�س��الة و�س��ع�ئر الدين اأن يعني يف ذلك؛ الأنه ف��س��ق ي�س��تحق الت�أديب؛ 

والوالي�ت الع�مة اأم�ن�ت ال ت�سلم اإال اإىل اأهله�، ولي�س هذا منهم.
َهٍد �س��غرت اأو كربت، من اأطقم و�س��الح، وكل اللوازم،  وم� يعطى للجه�ت االأمنية من عرُ

ه��ي اأم�ن�ت من خ�نه� فهو غ�ل نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہہمث )آل عمران(.

والغلول هو: اختال�س امل�ل الع�م، والت�رضف فيه يف غري م� و�سع له وهو من الكب�ئر.
وال يجوز اأثن�ء التحقيق �رضب، وال �ستم، وال تهديد بعر�س وال م�ل وال ولد، وال غريه ممن 

يخ�ف عليه املتهم، وال تعذيبه؛ ف�إن ذلك من املظ�مل التي ج�ءت ال�رضيعة مبنعه�.
وعموم� بقوله تع�ىل نثۈئ ېئېئمث، وحلديث »اإن دم�ءكم واأموالكم واأعرا�س��كم عليكم 

حرام«)1(.
واالأ�سل: اأنه ال يجوز ال�سجن اإال بحكم ق�س�ئي اإن اقت�سى االأمر؛ الأن ال�سجن �رضر ولي�س 

ب�إح�س�ن، لقوله تع�ىل نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀمث )يوسف:100(، وال�رضر مدفوع.
وال يجوز ال�س��جن يف مك�ن غري �س��حي وال غري ط�هر، وال ال�س��جن التع�سفي، وال خ�رج 

الق�نون؛ الأنه خم�لف حلقوق االإن�س�ن وكرامته التي كفلته� ال�رضيعة.
اأم� املراأة ف�الأ�سل اأنه ال يجوز �سجنه� البتة؛ الأنه� اأ�سل العر�س، وحفظ العر�س مق�سد من 
اأكرب املق��س��د و�سجنه� من�ف للحفظ، واإن اقت�س��ى االأمر ال�رضوري جداً ف�إنه� ال ت�سجن اإال 

1- تقدم خترجيه.
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بحكم ق�س�ئي يف �سجن خ��س خ�ل�س ب�لن�س�ء حتفظ فيه االأعرا�س.
وال�سبي ال يجوز �سجنه، ال بحكم ق��س وال غريه؛ الأن �سجنه ت�سييع له غ�لب� وهو خالف 
االأمر نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(، والأن حفظه من حفظ الن�سل والنف�س، ولي�س ال�سجن 

حفظ� بل يع�ر�س احلفظ.
ن االإتالف�ت على ع�قلته)1(، ف�إن مل يكن له ع�قلة فعلى الدولة،  مَّ وعليه ف�ل�سبي اإن جنى يرُ�سَ
وتدفعه حينئذ اإىل ك�فل عدل م�س��لم لرتبيته وت�أديبه، ويعطى عو�س ذلك؛ الأنه اإ�س��الح له 

نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(.
واإذا و�س��لت ق�س��ية فيه� حد اإىل جه���ت االأمن، ف�إن ك�نت من ح��دود االأعرا�س من زنى 
وقذف ونحوه�، ف�إنه ينبغي مع�جلته� يف الق�س��م ب�س��لح اأو نح��وه اإن اأمكن؛ الأن ذلك اأحفظ 
واأ�س��رت لالأعرا�س، وهو اأ�س��ل ال�رضيعة ولذلك ت��دراأ احلدود ب�ل�س��به�ت، ويف الن�س »اأال 
تركوه«)2(، اأي مل� فر ح�ل اإق�مة احلد عليه، ويرتك يف احلدود كله� اإال يف الق�س����س والقذف، 

اأو م� تعلق بحق اآدمي.
والأنه� اإن و�سلت الق�س�ء وجب فيه� حكم �رضعي حدا.

ف���إن ك�نت من جرائم االأموال ك�رضقة فللجهة االأمنية ال�س��لح برد امل�ل واالإلزام بذلك دفع� 
لرفعه� اإىل الق�س�ء نثٺ ٿٿمث )النساء:128(.

ب املدعي نف�س��ه  ِطَع ب�رضوطه، وال ي�س��لح التن�زل يف حد ال�رضقة اإال اإن كذَّ ف�إن و�س��لت قرُ
و�سهوده، اأو تراجع عن االإقرار، فيدفع احلد ب�ل�سبهة)3(.

وكذلك يجوز االإ�سالح يف جرائم الدم�ء من قتل وجرح، ف�إن تعذر وجب رفعه اإىل الق�س�ء 
للنظر.

1- انظر املغين البن قدامة )673/7(.
2- أصل احلديث يف الصحيحني من حديث ماعز ورواية »أال تركتموه« أخرجها أبو داود برقم 4422.

3- وعندي يف جواز إسقاط القطع بالتنازل من صاحب احلق تردد، قياسا على التنازل يف القصاص بالنفس، وهي 
أعظم من جمرد عضو، والرتدد ناتج عن النص يف احلديث مبنع التنازل إن رفع األمر إىل القضاء، فإن مل يوجد له 

تأويل قوي جيمع املسألة بقينا على األصل يف القطع.
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وفر���س على اجله�ت االأمنية منع الف�س���د يف االأر�س ب�أنواعه، وردع الع�س���ب�ت ون�رضة 
املظلوم، ومنع اأوك�ر الدع�رة واجلرمية وفن�دق ال�سوء ومراق�س املجون وو�س�ئل هدم االأخالق 
م��ن من�س��ورة ومقروءة و�س��بك�ت النت امل�جنة وحمالت �س���قطة؛ الأن هذا من الف�س���د يف 

االأر�س نثڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.
ويطلب �رضع� و�سع خطة اأمنية ع�مة �س�ملة يف داخل املدن وخ�رجه�، وعلى خطوط ال�سري، 

ويف املديري�ت.
ويج��وز تنظيم حمل ال�س��الح على املواطنني؛ ل��ورود النهي عن حمل ال�س��الح يف اأم�كن 
معينة واأزمنة معينة، ك�لنهي عن حمله يوم العيد، اأو احلج، اأو يف ال�س��وق الع�م، اأو امل�س���جد، 
وكله� وردت به� ن�س��و�س تنظم حمله زم�ن� ومك�ن� وكيفية حمله يف املج�مع، وهذا اأ�س��ل 

لتنظيم حمل ال�سالح)1(.
واإذا نظم بق�نون وجب االلتزام به يف اأم�كن حظر حمل ال�س��الح، وللدولة �س��بط خم�لف، 
وله� القي�م بحمالت تفتي�س على من�فذ املدن، اأو يف بع�س اأم�كن ال�سري الع�م يف ح�ل �سدور 
ق�نون ينظم حمل ال�س��الح يف تلك االأم�كن وينظم حمالته� االأمنية، وال يجوز اتخ�ذ حمالت 

التفتي�س و�سيلة للنهب واالختال�س م�اًل اأو �سالح�.
وتوريد �س��الح اإىل مك�ن اأمني، ال يكون اإال الأجل اأخذ تعهد على �س���حبه ب�اللتزام ال لنزع 

ملكيته ولو للدولة، ف�إن هذا من الب�طل والف�س�د)2(.

1- قولنا »وهذا أصل لتنظيم محل الساح« فيه أحاديث منها حديث يف البخاري برقم 451 عن جابر بن عبداهلل 
مر رجل يف املس��جد ومعه س��هام. فقال له رسول اهلل å »أمس��ك بنصاهلا«. ومنها أيضا يف البخاري برقم 452 
عن أبي موسى األشعري عن النيب å قال »من مر يف شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصاهلا 
ال يعقر بكفه مس��لما«. وورد النهي عن محل الس��اح يوم العيد ملا أخرجه البخاري برقم 966 بلفظ )عن سعيد بن 
جب��ري قال: كنت مع ابن عمر حني أصابه س��نان الرمح يف أمخص قدم��ه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، 
وذلك مبنى. فبلغ احلجاج، فجعل يعوده. فقال احلجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتين. قال: 

وكيف؟ قال: محلت الساح يف يوم مل يكن حيمل فيه وأدخلت الساح احلرم ومل يكن الساح يدخل احلرم.(.
2- وهذا احلكم ال يعم، فلكل دولة وشعب خصوصية، فتتخذ الدولة بالتشاور مع أهل الشورى ما يناسب املصلحة 

العامة للشعب يف ذلك.
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وال يجوز لهم فتحه، وال تغيري اأدواته الداخلية ب�أخرى، اأو حمله ل�س�بط اأو فرد ال�ستعم�له 
اأو اإع�رت��ه؛ ف��كل هذا من احلرام؛ الأنه مو�س��وع على االأم�نة ال الع�ري��ة وال التمليك، وم�ل 

امل�سلم حرام.
وال يجوز مترير خمدرات، اأو خمر، اأو حمرم، ف�إن ك�ن بر�سوة عظم االإثم.

وال يج��وز للجندي يف النق���ط ط�عة اآمره بتمرير حمرم �رضع�، اأو ممن��وع ق�نون� مم� ال يحق 
التغ��سي عنه، ولو ب�أمر ق�ئد النقطة.

وال يج��وز للبلدي��ة وال ال�رضائب وال الواجب�ت الن��زول برج�ل اأمن الختط���ف الن��س اإىل 
ال�س��جن للدفع، بل ال�س��حيح هو الذي يقت�س��يه النظ�م الع�م اخل�دم للم�س�لح الع�مة، وذلك 

ب�تخ�ذ اآلية �سحيحة ال �رضر فيه� وال �رضار.
فهذا هو العمل امل�رضوع م�س��لحي� بخالف الرتويع واالإره�ب واخلطف وال�س��جن، فكل هذا 

مف��سد ومظ�مل واآث�م واأكل الأموال الن��س ب�لب�طل.
ويجب على الن��س اإن نزل من هوؤالء املف�س��دين الختط�ف اأو تهديد اأحد من الب�عة وغريهم 
ظلم� وعدوان� من��رضته والوقوف معه، ومق��س�ة هوؤالء الظلمة؛ ملخ�لفتهم العدل، ولتع�ونهم 

على االإثم والبغي والعدوان، وخروجهم عن ط�ئلة امل�سلحة الع�مة اإىل االرتزاق االآثم.
واملواك��ب الر�س��مية وم� يرافقه� من مواك��ب اأمن وحم�ية تكون بقدر ال���رضورة االأمنية، 
ف���إن خرجت عن ال�رضورة ك�ن��ت من مظ�هر العلو يف االأر���س نثے ے ۓ ۓ ڭمث 

)القص���ص:4(، نثىئ ی ی ی یجئمث )لقم���ان:18(، نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئمث )القصص(.

ف��ال تقن هذه املواكب اإال بقدر ال�رضورة ل�سخ�س��ي�ت معين��ة وبقدر معني؛ الأن ال�رضورة 
تقدر بقدره�.

وال بد ح�ل حتركه� اأال يرتتب عليه� �رضر بنف�س اأو م�ل، واإال وجب ال�سم�ن؛ الأن امل�سي يف 
الطريق م�رضوط ب�سالمة الع�قبة بال تخويف وال اإرع�ب للن��س وال �رضعة زائدة، ف�إن هذا من 

البطر واملرح يف االأر�س نثىئ ی ی ی یجئمث.
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وروات��ب واعتم�د امل�س��ئولني يف االأمن و�س���ئر الدول��ة من وزراء ومدراء وق���دة تكون مب� 
يح�سل به الكف�ية للتفرغ للواجب؛ الأنه ع�مل مل�سلحة امل�سلمني فيرُْكَفى مب� يليق به بال �رضف 
وال تقتري؛ الأن ال�رضف والتبذير حمرم يف امل�ل ال�سخ�س��ي فكيف ب�مل�ل الع�م املو�س��وع على 
االأم�نة؟ والأن التقتري ت�سييق وم�سقة وترك للعدل واالإح�س�ن، وفتح لب�ب الف�س�د واأكل احلرام 

من ال�سحت والر�سوة واالختال�س.
مؤسسة األمن الغذائي:

وهي موؤ�س�س��ة مفرت�س��ة قد ال توجد يف دولة على اأهميته� الب�لغة؛ اإذ الدول تقلد بع�سه� 
��د غفل املقلِّد، ويف �رضيعة االإ�س��الم دعوة اإىل  بع�س��� يف التق�س��يم والرتتيب؛ ف�إذا غفل املقلَّ

االجته�د والنظر واإعم�ل العقل اال�ستقاليل وهذا منه.
وال يق���ل اإنه� ت�بعة للموؤ�س�س��ة امل�لية؛ الأنه� لي�س��ت كذلك، ف�ملوؤ�س�س��ة امل�لي��ة بوزاراته� 
ومك�تبه� ترُْعنى ب�مل�ل حت�سيال وتنمية، وال ترُعنى -بعد ذلك- ب�إيج�د اأمن غذائي ع�م، واإن ك�ن 

من اأهدافه�، اأو من منتوج اأهدافه�، اإال اأنه� ال تهتم به يف درجة ال�رضوري�ت.
واالأم��ن الغذائي اأحد االأمنني الَذين يقوم عليهم� االأمن ال�س���مل، وقد جمع� يف قوله تع�ىل 

نثپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )قريش(.
- تعريف األمن الغذائي:

ونعني ب�الأمن الغذائي: الو�سول اإىل الدرجة الو�سطى من الوفرة يف ال�رضوري�ت واحل�جي�ت 
والتح�سين�ت الغذائية.

ف�ل�رضوري���ت الغذائية: واجب على الدولة اأن توفر منه� حد الكف�ية لل�س��عب؛ الأن م� دون 
حد الكف�ية يف املواد الغذائية ال�رضورية يو�سل وال برُدَّ اإىل حد املج�عة ثم املوت جوع� للجزء 

من ال�سعب اأو االأكرث اأو الكل بح�سب درجة العجز.
وقولن� »الغذائية« لفظ �س�مل للطع�م وال�رضاب.

وال�رضورات الغذائية ثالثة اأنواع ال بد من توفره� لك�فة الب�رضية، ودونه� حد الهالك وهي: 
امل�ء، واللنب.

واالأنواع االأربعة من الزرع اأو اأحده�: القمح، والرب، والذرة، وال�س��عري. وقلن� من الزرع ومل 
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نقل احلبوب؛ الأن الزرع �س�مل للقوت ال�رضوري لالأنع�م، وهذا اأمر مق�سود �رضع� يف الن�س 
نثۆئ ۆئ ۈئۈئمث )عبس(.

ويلح��ق به��ذه االأنواع الثالثة نوع رابع ه��و امللح، وقد يلحق ب�حل�جي���ت، وهي تنزل منزلة 
ال�رضوري�ت.

ف�حلبوب يتعذر بدونه� عي�س، وامل�ء ال عو�س عنه يف �سيء، واللنب �رضوري لوجود الن�سل 
الب�رضي واحليواين، وانعدامه هالك لهم�، وذلك من اأكرب الف�س�د يف االأر�س نثڈڈ 

ژژمث )البقرة:205(.
فال بد من توفريه وجوب�؛ لذا فر�س الله اإر�س�ع املولود ولو ب�أجرة نثھ ھ ھ 

ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭمث )البقرة:233(.
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  نثٹ  املطلق��ة  يف  حت��ى 

ڄڄمث )الطالق(.
ويجب اإر�س���ع ن�س��ل الرثوة احليوانية من االأنع�م حدَّ ال�رضورة وجوب� و�سيلي�؛ الأنه ال يتم 

حف��ظ وجوده� وتن��س��له� اإال بذلك، ودونه الهالك للحرث والن�س��ل، وهو حمرم نثڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.

واحلليب املجفف َتَبٌع ا�ستثن�ئي ال اأ�سل؛ فهو مكمل يف ح�ل غي�ب اأو نق�س االأ�سل؛ فتوفريه 
-حينئذ- �رضوري، والدولة تتوىل ذلك.

واإذا منعت��ه دول��ة على اأخرى يف ح�ل ح�جٍة وا�س��طرار ك�نت مف�س��دة يف االأر�س، ويجب 
ردعه��� ومنعه�، وحم�كمة جمرميه� على ذلك ال�رضر، ويق�س��ى عليه��م ب�أحك�م حد احلرابة 

نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.
وأما الحاجيات الغذائية:

فهي م� يوؤتدم به ويع�رض منه وهي اأربعة اأنواع:
اأوله�: البقولي�ت ب�أنواعه� كفول، وف��سولي�، وعد�س ونحو ذلك.
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وث�نيه�: اخل�رضوات من ثوم، وب�سل، وفجل، وجمع هذا يف قوله تع�ىل نثہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓۓمث )البقرة:61(.

وث�لثه�: الدهن وراأ�س��ه الزيتون نثڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث 
)املؤمنون(.

ورابعه�: ال�س��كري�ت الغذائية، ومنه� التمر والزبيب، اإْذ التمر يقوم مق�م احل�جي�ت الغذائية، 
وبع���س ال�رضوري�ت، ويع�رض منه ومن الزبيب االأ�رضبة املب�حة، واخلل »ونعم االإدام اخلل«)1(، 

ف�إذا اأ�سكرت حرمت.
وأما التحسينات الغذائية: فهي م� دار حول التفكه وهو نوع�ن:

ه�، وم� ندر من الغذاء، ف��ستعم�له� دواء وغذاء ك�لع�سل. ه� وَبْحِريُّ يُّ الفواكه، واللحوم َبرِّ
ف�لفواكه ت�س��مل �س�ئر اأنواع الفواكه الغذائية، وتوفريه� من االأمن الغذائي؛ الأنه� بديلة يف 

الطوارئ عن �رضوري�ت الغذاء ب�لن�س نثڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہہمث )الواقعة(، اأي تنتقلون اإىل البديل الط�رئ وهو الغذاء ب�لف�كهة.

ف�لن��وع االأول والث�ين من الغذاء ال�رضوري واحل�جي مل� ك�ن ال بد لالإن�س���ن منهم� خلقهم� 
الله �س��بح�نه بحيث ال يت�رضع اإليهم� ف�س���د، واإال لذهبت احلي�ة، ف�حلبوب والبقولي�ت والتمر 

والزبيب ق�بلة لالدخ�ر الطويل والتخزين ل�سنوات، وامل�ء خلق ج�ري� يدفع عن نف�سه اخلبث.
ولذا نهي عن تقذيره وتلويثه واإف�س�ده، خ��سة الراكد ب�لن�س.

واأم� اللنب فخلقه الله حمفوظ� يف ال�رضع ال ميكن طروء ف�س�د عليه.
ع ف�س�ده�. واأم� الزيوت؛ فخلقه� دافعة لَت�رَضُّ

وامللح ال يف�سد م� بقي.
واأم� م� يت�س�رع اإليه الف�س�د من اخل�رضوات مع اأنه� يف مرتبة احل�جي�ت؛ فجعله� الله �رضيعة 

االإنب�ت ال مو�سمية ك�حلبوب ونحوه� من القوت املدخر.

1- حدي��ث »نعم اإلدام اخلل« حديث حس��ن صحيح أخرجه أب��و داود برقم 3822، والرتمذي برقم 1839، وله 
ش��اهد من حديث عائشة عنده، وقال حس��ن صحيح غريب 1840. وأخرجه أمحد بسند على شرط الشيخني من 

حديث جابر برقم 14300.
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وجعل عنه� م� يغني يف املقت�ت املدخر من البقولي�ت والتمر والزيوت عند فقده�، وهي من 
ق�سم احل�جي�ت.

فق�سم احل�جي�ت وال�رضوري�ت يقوم بع�سه ب�لتن�وب مق�م بع�س، حكمة واآية للن��س.
وجعل الف�كهة مو�س��مية غري ع�مة لكل الن��س وال تغطي ح�ج�تهم؛ الأنه� لي�ست من مرتبة 

ال�رضوري�ت وال احل�جي�ت.
وقد جمع الله يف اآية واحدة �س���ئر اأنواع الغذاء فق�ل نثڱ ڱ ڱں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہمث )الرحمن(.
ف�لف�كهة مكمل غذائ��ي للح�جي وال�رضوري وبديل غذائي لهم� يف احل�ل الط�رئ ب�لن�س 
نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہمث )الواقعة(، اأي تقت�تون على الف�كهة كو�س��ع بديل 

ط�رئ ال دائم؛ لتعذره.
والنخل ح�جي يقوم مق�م كثري من ال�رضوري�ت الغذائية، واحل�جي�ت، والتح�سين�ت؛ خل��سية 

فيه مع كونه �س�حل� لل�سن�ع�ت يف امل�رضوب�ت والتخلالت وحرم تخمريه.
واحلب ذو الع�سف �س�مل للحبوب ب�أنواعه�، وهي من �رضوري�ت الوجود الب�رضي، و�س�مل 

ل�رضورة الغذاء احليواين، وهو الع�سف، اأي: الورق والق�سب.
واأم� الريح�ن فهو كل اخل�رضوات وم� نبت على االأر�س.

وكل م� تعلق ب�أ�سل الغذاء ال�رضوري الب�رضي واحليواين خ�س ب�أحك�م م�سددة.
فمنه� حترمي الرب� يف هذه االأنواع »الرب ب�لرب وال�سعري ب�ل�سعري والقمح ب�لقمح والتمر ب�لتمر 

وامللح ب�مللح والزبيب ب�لزبيب«)1(.
ولذا ك�ن القي��س عليه� �سعب�، وتفرق فيه الفقه�ء على اأكرث من اأربعة ع�رض قوال.

وال�سحيح اأنه ال قي��س؛ الأن لهذه االأمور خ��سية م�ستقلة ال يقوم غريه� مق�مه�.
وم��ن اأحل��ق به� البقولي���ت املدخرة قيل ب�س��وابه؛ الأنه� م��ن احل�جي�ت، وه��ي تنزل منزلة 

ال�رضوري�ت.
1- أخرج��ه البخ��اري برقم 2175، وبرق��م 2134 من حديث عمر بن اخلطاب قال: قال رس��ول اهلل å »الذهب 
بالذهب ربا إال هاء وهاء والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء«.
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ْذَكر اللنبرُ وال امل�ءرُ يف الن�س على الرب�؛ الأنه� ال تتف��سل وال تتف�وت ع�دة وغ�لب�. ومل يرُ
والأنه� حني ت�ستعمل ك�سلعة جت�رية ال يكون ذلك اإال فيم� ف��س عن ال�رضوري�ت واحل�جي�ت 

ونزل اإىل اأنواع الرتفيه�ت.
وبي�ن ذلك اأن اللنب متوفر يف مرتبة ال�رضورة احل�جية يف ال�رضع للمولود اإن�س�ن� اأو حيوان�، 

فهذه مرتبة ال�رضورة، وال ميكن انقط�عه� البتة اإال عند عموم املج�عة.
وهو و�سع ا�ستثن�ئي ال اأ�سلي، فال جتري فيه كثري من االأحك�م ف�سال عن الربوي�ت.

واأم��� امل�ء؛ ف��الأن احل�جة ال�رضورية منه متوف��رة للحي�ة االإن�س���نية واحليوانية على االأر�س 
على مدار االإن�س���نية والت�ريخ، وال ي�س��رتى امل�ء من ال�س��وق اإال يف ح�الت ال يحكم عليه� 

ب�ل�رضوري�ت بل التب�سط والرتفه والتح�سين�ت املعي�سية.
وحدي��ث الربوي�ت ذكر الرب� يف امل��واد الغذائية التي يقوم عليه� االأم��ن الغذائي، واأحلق به 
الذه��ب والف�س��ة؛ الأنه� اأ�س��ول القيمة للغذاء وغ��ريه؛ فال بد منه�، وم� ق���م مق�مه� من نقٍد 
ك�لنق��ود املع��رضة، فهو مثله��� يف احلكم، بخالف املواد الغذائية املذك��ورة يف احلديث والتي 

يدور عليه� االأمن الغذائي، فال يقوم غريه� مق�مه�.
فواجب موؤ�س�سة االأمن الغذائي اأن توفر املراتب الغذائية الثالث.

ف�ل�رضوري�ت االأربع ت�مة.
ومن احل�جي�ت يجب على الدولة توفري البقولي�ت؛ الأنه� اأ�سل يف التو�سعة على اأ�سل احلي�ة 

الب�رضية، ويليه� اخل�رضوات والزيوت وال�سكري�ت.
وهذه املرتبة مكملة ملرتبة ال�رضوري�ت.

ه �س��واء ب�لف�كه��ة اأو اللحوم اأو  واأم��� املرتب��ة الث�لث��ة، وهي م� ي��دور حول التفك��ه والرتفِّ
ال�س��كري�ت، فهي يف توفريه� الزمة لزوم� كلي�؛ الأنه� من امل�س���لح الغذائية اله�مة، والدولة 
م� ج�ءت اإال خلدمة ورع�ية امل�س���لح الع�مة والكربى، ومن اأوله� الغذاء؛ ف�س��مل هذه املرتبة؛ 

والأنه� ح�مية ملرتبة ال�رضوري�ت واحل�جي�ت الغذائية.
ف�إذا اأْهِملت واأخل به� تطرق االإخالل اإىل م� فوقه� من املراتب.
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والواجب على الدولة من خالل هذه املوؤ�س�سة اتخ�ذ ك�فة الو�س�ئل املو�سلة اإىل توفري االأمن 
الغذائي بدرج�ته الثالث.

ومن اأكرب الو�س�ئل اإق�مة نه�سة زراعية �س�ملة تخطيطً�، واإن�س�ًء، وتنميًة، وحفظً�، ورع�يًة، 
وتخزينً�، وت�سويقً�، و�سن�عة غذائية �س�ملة من خالل ذلك.

وتنمي��ًة حيواني��ة للرثوة من االأنع�م التي هي امل�س��در للنب وم�س��تق�ته، واللحوم ب�أنواعه�، 
وكذا االهتم�م ب�حلي�ة البحرية الغذائية، والربية من طري و�سيد اإن�سي ووح�سي.

وال بد من تنميته� واالهتم�م بغذائه� و�سحته�؛ الأنه� و�سيلة مو�سلة اإىل االأمن الغذائي فال 
بد منه�، فوجوبه� كلي و�سيلي.

ويت��وىل هذه املوؤ�س�س��ة اله�مة االأكف�ء واالأمن���ء العدول من الوزراء واخلرباء واملهند�س��ني 
والفنيني واالإداريني والع�ملني.

ويهت��م به��� تطويرا ودعم� م�دي� ومعنوي��� من الدولة؛ الأنه� تقوم ب�أحد اأكرب الو�س���ئل التي 
تخدم املق��سد الكربى وحتفظ النف�س واملجتمع وال�سعب ب�أنواع �رضورية وح�جية وحت�سينية 

من احلفظ؛ فوجب على الدولة ذلك؛ لذلك.
المؤسسة الدينية:

واأم� املوؤ�س�سة الدينية فهي كي�ن م�ستقل يخدم املق�سد االأول االأكرب، وهو حفظ الدين.
وال بد من وجوده� االآن وجوب�؛ الأنه� �س��تدفع اأعظم املف��س��د عن العقول واالأفك�ر التي نتج 
عنه� الغلو والتطرف املو�س��ل اإىل ا�س��تب�حة دم�ء اأهل االإ�س��الم حتت م�سمي�ت وعلل، ونتج 
عنه� الفرقة العق�ئدية والفكرية، مم� �سهل لعدوه� تفريقه� واالإيق�ع به�، واتخ�ذ الذرائع حلربه� 

واحتالله� مب�سمي�ت عديدة كمح�ربة التطرف واالإره�ب، ونحو ذلك.
والأنه� و�سيلة اإىل الهداية الواجبة للن��س، وعدمه� يوؤدي اإىل نقي�س ذلك من ال�سالل واالنحراف 

»اإن الله ال يقب�س العلم انتزاع� ينتزعه من العب�د ولكن يقب�س العلم بقب�س العلم�ء«)1(.

1- حديث »إن اهلل ال يقبض العلم...« أخرجه البخاري يف العلم برقم 100 عن عبداهلل بن عمرو بن العاص قال: 
مسع��ت رس��ول اهلل å يقول »إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العب��اد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 

حتى إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا«.
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َد  �سِ وتقوم على و�سع املن�هج ال�رضعية الدرا�سية املعتدلة من فقه القراآن وال�سنة بتو�سط قرُ
�رضع��� يف االأم��ة نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄڃمث )البقرة:143(.

وينبني على هذا امل�س�لح الكثرية والكربى)1(.
1- قولنا »املصاحل الكثرية والكربى« من أهمها بناء األجيال على الفكر والفهم، والفقه الصحيح للكتاب والس��نة، 
مما يس��د ذريعة االحنال، والتميع الفكري لألمة من جهة، وحيميها من ظهور الغلو والتطرف وعواقبه الوخيمة 

من فرقة واقتتال وعصبية جاهلية لألشخاص واملذاهب واملدارس والفرق والطوائف من جهة أخرى.
وتقوم هذه املؤسس��ة بتخريج العلماء العدول، والدعاة، واملرش��دين، واخلطباء، وتنش��ئ لذلك املعاهد، واملدارس، 

واملراكز، واجلامعات كوسائل شرعية موصلة ملطلوب شرعي.
وتنشئ اجمللس العام للعلماء ملناقشة األوضاع العامة، واخلاصة للخروج حبلول للوقائع من الشريعة املعصومة.

وال بد من إنش��اء جلنة عامة للفتوى من كبار العلماء املؤهلني لذلك؛ ألنها وس��يلة إىل معرفة وتعليم الدين وحفظه 
وختتص بإصدار الفتاوى الكربى فيما يتعلق بالش��أن العام س��لما وخوفا، باالش��رتاك مع اخل��رباء من أولي األمر 

والقيادات املعنية يف ذلك نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھمث )النساء(.

وباجلملة فهذه املؤسسة وجودها مفروض شرعا؛ ألنها وسيلة إىل فرض ومقصد شرعي هو حفظ الدين.
وما ضعفت األمة وظهر يف والتها الظلم واالستبداد، ويف فرقها الغلو والتطرف وفيها الفرقة والتنازع إال بسبب ضعف 
أو انعدام العلماء الربانيني القائمني على احلق قوال وعما ومعتقدا، فوجودهم فرٌض، وقيامهم باحلق ومجع الكلمة 

وحماربة االستبداد والظلم والغلو والتطرف فرٌض.
وهذه الفروض ال تتم اآلن إال بإقامة مثل هذه املؤسسة الدينية اجلامعة.

فوجب ذلك وجوبا أوليا على الدولة وعلى الشعب؛ ألنه من القيام بالدين وحفظه، وهو واجب عليهما.
وجيب على املؤسس��ة الدينية الدفاع عن الش��ريعة اإلسامية، ورد الش��بهات ونشر العقيدة الصحيحة من الكتاب 
والس��نة، ودع��وة الن��اس إىل اهلدى، وحماورة األديان؛ إلقام��ة احلجة البالغة عليهم، ونش��ر العلوم النافعة عرب 

الوسائل اإلعامية مرئية ومسموعة ومقروءة وإلكرتونية؛ ألن الوسائل تأخذ أحكام املقاصد.
ومن واجباتها السعي بالصلح حال االقتتال والفتنة بني املسلمني أو ظهور ما يؤدي إىل ذلك.

ونصرة قضايا األمة واملظلومني، والسعي إلزالة املنكرات، ودفع الظلم، وإقامة احلق، ونشر الفضيلة واالعتدال، ومجع 
الكلمة عموما بني الناس، وخصوصا بني اجلماعات اإلس��امية املتبعة للكتاب والس��نة، واألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر وترش��يد اخلطاب الدعوي والفكري واإلعامي، والس��عي حملاربة الفقر والبطالة يف اجملتمع، ورعاية الشباب 
واملرأة، وحماربة الفساد املالي واإلداري، وقول احلق وعدم التعصب لفئة أو حزب أو مجاعة يف اخلطاب والتصريح 

والفتوى واحلكم نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅمث )املائدة:8(.
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مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم:
اأم� الرق�بة واملح��س��بة والتقومي فم�س��مولة ب�أدلة االأمر ب�الإ�سالح يف االأر�س واإنه�ء الف�س�د 

ومظ�هره واالأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، وهي كثرية يف القراآن وال�سن.
واإق�مة موؤ�س�سة معنية بذلك اأمٌر م�رضوٌع.

وفر���سٌ متكينه� من القي�م بهذا الفر���س؛ لعموم نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳمث )احلج(.

واإق�مته� والتمكني له� واإعط�وؤه� ال�س��الحي�ت الك�ملة يف الرق�بة واملح��س��بة والتقومي من 
االإ�سالح يف االأر�س، وهو اأمر كلي مفرو�س.

المؤسسة الخدمية:
واأم� املوؤ�س�سة اخلدمية فهي تدور على اإق�مة كثري من ال�رضوري�ت واحل�جي�ت والتح�سين�ت 
يف احلي�ة الع�مة واخل��سة، واإيج�ده� من امل�س�لح الكربى، ويدخل فيه� م� ي�سمل ك�فة الوزارات 
اخلدمية املدنية ك�لكهرب�ء، واملوا�سالت، والنقل، واملي�ه، واالأوق�ف، وك�فة البنية التحتية وم� 

يتعلق به�.
المؤسسة القضائية:

وهي موؤ�س�س��ة ذات �س��لطة م�س��تقلة ن�فذة تقوم ب�لف�سل يف اخل�س��وم�ت، ورفع املظ�مل، 
واحلكم يف ق�س�ي� االأعي�ن اخل��س��ة بدعوى، واإج�بة، وبين�ت، و�سه�دات تبنى عليه� االأحك�م 

الق�س�ئية.
ويتواله م�سلٌم عدٌل ب�لٌغ فقيٌه ب�ل�رضع.

وال م�نع من تقنني ال�رضيعة؛ الأنه� م�سلحة �رضعية تخدم كثريا من امل�س�لح الع�مة، وتقطع 
الت�أويالت التي قد توؤدي اإىل اجلور واحليف بح�سب هوى ح�كم يف ذلك.

ويحرم تولية ف��س��ق الق�س���ء، ولو اأح�ط ب�ل�رضع؛ الأنه موؤد اإىل خالف املق�س��ود من اإق�مة 
الق�س�ء للعدل بني الن��س.

واملرت�سي ف��سق، ويحكم الق��سي مب� اأراه الله، وال يقلِّد بال ب�سرية، اأو يتبع هواه، اأو يخ�سع 
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لتوجيه�ت ولو من ويل امل�سلمني االأعظم.
واحلكم مب� اأن��زل الله واجب ب�لن���س نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ییمث )املائدة(.
ويح��رم احلكم بق�نون ين�ق�س ال�رضع نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڦڦمث )النساء(.
وحترم ال�سف�ع�ت يف حدود الله.

َم توليته الق�س�ء يف بالد االإ�سالم، ولو  ومن ت�أهل ق�س�ئي� يف ج�مع�ت ال تدر�س ال�رضع َحررُ
ع��رف اأو اطلع على قوانني الع�مل م� دام ج�هال ب�ل���رضع؛ الأداء ذلك اإىل حكمه ب�جل�هلية على 
خالف ال�رضع نثی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبىبمث )املائدة(، اإال اإن ك�ن 

فقيه� ع�مل� -قبل ذلك- ب�أحك�م الكت�ب وال�سنة وم� ينبثق عنهم� من تقنني �رضعي.
َم قبوله�. ومتكينه من احلكم بذلك �رضط لقبول الوالية، واإال َحررُ

ويجب كف�ية الق�س���ة يف رواتبهم لدفع ح�جتهم، و�س��د ب�ب ال�سبه�ت واملحرم�ت عليهم؛ 
دفع� لف�س�د املوؤ�س�سة الق�س�ئية.

ويجب ت�أهيلهم ت�أهيال ت�م� بفقه الكت�ب وال�سنة وحكمهم�، وم� يتعلق بذلك اأ�سوال، وفروع�، 
ولغة، وم�سطلح�، وتقنين�، ومعرفة ب�أقوال املذاهب؛ ليجتهد فيه� الق��سي ال لتقليده�.

ويبنى على ذلك وجوب اإق�مة التعليم الق�س�ئي الكفء.
ويحرم اأن تتبع املوؤ�س�س��ة الق�س���ئية حزب� ح�كم�، اأو مع�ر�س�، اأو ط�ئفة، اأو فرقة؛ الأدائه اإىل 

نق�س امل�سلحة الكربى من اإق�مته�، وم� اأدى اإىل ب�طل وف��سد فهو كذلك.
واأم� ذكر فقه الق�س�ء وم� يتعلق به وفقه اجلرمية، فله مو�سع غري هذا)1(.

1- كنا نريد ختصيص باب مس��تقل من كتابنا هذا لفقه اجلرمية نتناول فيه اجلرائم الكربى، واجلرائم الدولية، 
واحلروب، واجلرائم ضد اإلنس��انية، واجلرائم الش��خصية، ومثله القضاء، ثم رأينا إرجاء ذلك دفعا لطول الكتاب 

مع كثرة املصنفات يف هذين البابني.
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المؤسسة النيابية )مجلس النواب(:
جمل���س النواب ه��و جمل�س تقنيني ال ت�رضيع��ي؛ الأن الت�رضيع ال يحق الأح��د اإال لله. وعلة 

اإن�س�ئه: رق�بية، وتقنينية، وحم��سبية.
وفر�ٌس اأن تكون تقنين�ته منبثقة عن ال�رضع.

والع�سو فيه ن�ئب عن دائرته املر�سحة له على وجه اخل�سو�س، ول�سعبه على وجه العموم، 
فيدفع م� يفر�س عليه دفعه من املنكرات واملف��سد واملظ�مل، ويح��سب املف�سدين وي�س�ئلهم.

وينظ��ر -اأوال- يف رف��ع ال�رضر الع�م عن ال�س��عب؛ الأن ال�رضر الع���م مقدم يف الدفع على 
ال�رضر اخل��س.

وفر�ٌس على هذا املجل�س اإ�س��الح النظ�م ال�سي��سي مب� يوافق العقود املقننة املتفق عليه� مع 
ال�س��عب �س�حب ال�س��لط�ت؛ الأن االإيف�ء ب�لعقود واجب ب�لن�س نثڑ ککمث )املائدة:1(، 

واأكربه� واأواله� واأعظمه� م� يتعلق بنفع عموم اخللق.
وال يجوز ال�س��كوت عن الظلم، واال�س��تبداد، والتح�يل ال�سي��سي على الق�نون، وا�ستغالل 

وا�ستنزاف الرثوة بع�سوائية.
ويجب النظر يف م�س���ئل التعليم ومن�هجه وتطويره مب� يحقق نه�س��ة ا�س��رتاتيجية للبالد، 

ويحقق غر�س العقيدة ال�سحيحة وتع�ليم ال�رضيعة ال�سمح�ء.
ويجب �رضع� مراقبة التعليم ومت�بعة االأداء، وم�س�ءلة امل�سئولني عن اأي خلل واإف�س�د، ويت�أكد 

الوجوب ح�ل االختب�رات وو�سعه� ومنع اأي عملية ت�رضيب لالختب�رات قبله� واأثن�ءه�.
اأو الغ�س والتزوير �سواء يف االختب�رات، اأو الوث�ئق وال�سه�دات، واإ�سدار القوانني ال�س�رمة 

يف ذلك ومت�بعة تنفيذه�.
وكل هذه االأمور تعترب من الن�س��يحة لالأمة، ومن امل�س��لحة التي اأنيطت ب�لوالي�ت، ومن 
االأم�ن���ت الع�مة امل�أمور به��� يف ال�رضيعة، ومن التع�ون على ال��رب والتقوى، وجميعه� داخل 

حتت الق�عدة الكربى لل�رضيعة: وجوب جلب امل�س�لح ودفع املف��سد.
ويحرم على ع�س��و جمل�س الن��واب تلقي التوجيه�ت ك�أداة منفذة ل��روؤى غريه، ك�نت حق� 
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اأو ب�طال، من �س��لطة، اأو حزب ح�كم، اأو مع�ر�س. بل يجب اأن ينظر يف مقت�س��ي�ت امل�سلحة 
الع�مة، وال يتبع توجيه�ت ملزمة له من اأي جهة.

ف�إن اتبع االإمالءات خ�ن م� ائتمن عليه من االأم�نة، وحتمل �سخط الله وعقوبته وحتمل م�آثم 
عن م� اأدى اإليه ت�سويته من مظ�مل ومف��سد خ��سة وع�مة، ومن اتبع االإمالءات والتوجيه�ت 
ولو يف الب�طل وا�ستمر على ذلك عد ف��سق� �س�قط العدالة، وت�سقط واليته �رضع�؛ الأنه خ�ئن 

لالأم�نة اأو غري كفء.
وقد يجب �س��حب الثقة منه وحم�كمته وعزله يف ح�ل ثبوت تواطئه مع الف�س�د، ويف دولة 
املوؤ�س�س���ت الرا�س��دة الق�ئمة على العدل واالإح�س���ن ال م�نع من اإحالل من�ف�س��ه يف دائرته 
مك�ن��ه اإن ك�ن الف�رق بينهم� ي�س��ريا، حفظ� خلزينة امل�ل الع�م من التكلفة؛ الأن االأ�س��ل عدم 
الت�رضف به اإال لل�رضورة، وهي تقدر بقدره�، واإع�دة االنتخ�ب�ت مع التق�رب بني املتن�ف�س��ني 
ق��د ال يكون �رضورة؛ الأن اجلمهور مع هذا، ومع هذا، ومع ح�س��ول ف�رق ن�س��بي كبري تع�د 
االنتخ�ب���ت؛ الأن القليل تبع لالأكرث فال يعتد به، ويح��دد االأقل ب�الآح�د اإىل الع�رضة يف اللغة، 

ف�سيتف�د منه ب�لن�سبة ال العدد.
ويحد التق�رب بوجود ف�رق القلة بينهم�، ويو�س��ع لذلك ق�عدة ن�س��ية مقننة لدى اللجنة 
العلي��� لالنتخ�ب�ت، ف�إذا ح�س��ل اأحدهم� على ع�رضة اآالف �س��وت، واالآخ��ر على ذلك بزي�دة 

مئ�ت، في�سري.
واإذا ك�نت املن�ق�س�ت الربمل�نية يف م�س�ئل يحت�ج يف ت�سوره� اإىل خرباء فيجب قبل الت�سويت 
ا�س��تجالب اخلرباء املخت�سني يف ذلك ال�س�أن؛ حل�سور جل�س�ت املجل�س واال�ستم�ع اإىل بي�نهم 
وتو�س��يحهم، ليتخذ املجل�س قراره عن علم ودراية �سواء ك�ن الت�سويت على ق�نون، اأو قرار 

يحت�ج اإىل تكييفه وت�س��ويره؛ الأن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره، ولقوله تع�ىل نثوئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئمث )اإلسراء(.

ف�لع�س��و اإن �سوت على م� ال يعلم ت�سوره ت�سورا ت�م� جلي�)1( دخل يف عموم النهي واأثم؛ 
الأن��ه اقتفى م� لي�س له ب��ه العلم؛ والأن احلكم ب�خلر�س والتخمني حمرم يف ن�س��و�س كثرية؛ 

1- قلنا ذلك؛ ألنه ال جيوز اإلمجال يف التصورات لبناء األحكام اخلاصة.
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وك��ذا احلكم بال علم، ف�إن ك�ن اتب�ع� الأمر اآمر عظم االإثم، ودخل يف اتب�ع الكرباء وال�س���دات 
بغري علم واتب�ع الذين يظلونهم بغري هدى من الله، وكله من�سو�س على حرمته يف ن�سو�س 

كثرية يف القراآن.
فتبني وتعني ا�ستدع�ء خرباء ملن�ق�سة وبي�ن وتو�سيح وت�سوير للم�س�ألة وم� ينبني عليه� من 
امل�س���لح واملف��سد؛ الأنهم و�سيلة للحكم ب�حلق، والقول عن علم، فوجب طلبهم؛ الأن للو�س�ئل 

اأحك�م املق��سد.
وكذا يجب على الع�سو درا�سة املو�سوع املطروح درا�سة مت�أنية لي�سل اإىل احلق مب� يوؤدي اإىل 
براءة الذمة امل�س��غولة بتحري احلق، وحينئذ يلزمه �رضع� احلي�د ال التع�سب؛ الأن احلي�د موؤد اإىل 

نظر ب�لعدل، وهو من واجب�ت ال�رضيعة يف كل اأموره� وخ��سة هن�. والن�سو�س فيه كثرية.
وح�ل الت�س��ويت يجب على الع�سو اتب�ع م� تبني له اأنه احلق، ف�إن مل يتبني له وح�سل تردد 
يف قلبه ب�ل�سواب حرم الت�سويت تقليدا ب�الختي�ر، اأو ب�إمالء، بل ميتنع عن الت�سويت توقف�.

والت�سويت اإمن� يكون يف غري قواطع ال�رضيعة فيم� لالجته�د فيه جم�ل.
ويحرم عر�س ق�طع �رضعي للت�س��ويت عليه بحل اأو بحرمة على خالف املن�سو�س، كحل 

خمر اأو زنى اأو قتل اأو �رضقة، اأو حكم بغري ال�رضيعة.
فمن �س��وت على هذه االأم��ور واأمث�له� من �رضورات وقواط��ع الدين بنق�س حكمه� فهو 

ك�فر.
ومنه الت�سويت على اإ�سق�ط الفرائ�س، ك�الأمر بفطر رم�س�ن على املوظف لعلة االإنت�ج، اأو 

منع ال�سالة يف امل�سجد اإال حل��سل على اإذن دولة اأو بط�قة، كونه من اأهل احلي ونحوه�.
ف�لت�سويت على �سيء من هذا واأمث�له من القواطع كفر بواح وخروج عن االإ�سالم.

ويج��ب حينئذ البي�ن واإق�مة احلجة عليهم من ال�س��عب ب�لتي هي اأح�س��ن، وخ��س��ة العلم�ء 
د االأمر �سلمي� ب�لتدرج بنحو مظ�هرات واعت�س�م�ت وكل و�سيلة  ��عِّ واأويل االأمر، ف�إن اأبوا �سرُ
�سلمية و�سوال اإىل مق�سود الن�س عند حتقق ال�رضوط وهو قوله å »اإال اأن تروا كفرا بواح� 

لكم فيه من الله بره�ن«.
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واإذا تعل��ق االأمر ب�جته�د يف م�س���ألة �رضعية ق�بلة لالجته�د طل��ب املجل�س من خرباء ال�رضيعة 
اأهل العلم تو�س��يح الفتوى ال�رضعية اأم�م املجل�س، وتل��زم الفتوى يف ح�لة اتف�ق، ال يف خالف، 

فيجوز اختي�ر اإحدى الفتويني يف اخلالف القوي املتك�فئ الإ�سدار ق�نون ملزم من املجل�س به�.
وغي�ب الع�س��و بغري م��ربر مرخ�س من املجل���س تالعب ب�لعقد؛ الأن الع�س��و اأجري يف 

االأ�سل مب�ل.
ويجب خ�سم ق�سط مق�بل الغي�ب، وال يحق الأحد اإ�سق�ط ذلك ت�س�حم� اأو ت�س�هال؛ الأن امل�ل 
الع�م ال يت�س���هل فيه؛ اإذ الوالية عليه والية نظر ال �رضر، واإ�س��ق�طه �رضر اإال م� جرى عرف 
ع�م على الت�س���مح به كي�سري، واإ�س��ق�طه ب�لكلية بق�نون، اأو عرف داخل املجل�س اأ�سد حرمة؛ 
الأن��ه اإهدار للم���ل الع�م بال مق�بل، فهو �رضر حم���س؛ والأن الت�رضف�ت على الرعية منوطة 

ب�مل�سلحة ولي�ست هذه م�سلحة.
ف���إن اأكرث الع�س��و من الغي�ب، وجب اإجراء ح�زم لردعه قد ي�س��ل اإىل االإيق�ف، ثم �س��حب 
احل�س���نة منه -اإن وجدت- للتحقيق معه، الأنه مف�س��د ت�رك مل� ا�س��توؤمن عليه، ودفع املف�سدة 
واجب، خ��سة اأن غي�به يتعلق به مف��سد ع�مة، والالزم اإ�سدار ق�نون من املجل�س بذلك؛ الأنه 

تع�ون على الرب والتقوى واإق�مة امل�س�لح ودفع املف��سد.
ويحرم اإعط�ء بدالت م�لية للجل�س�ت الر�سمية اإذا ك�ن الراتب جمزي� مقطوع�؛ الأن عقد االإج�رة 

للنواب مو�سوعه ح�سور ذلك، وهو ركن، وبه ي�ستحق االأجرة امل�لية، وهي راتبه االأ�س��سي.
ففر�س �س��يء مق�بل ح�س��ور اجلل�س�ت مب�س��مى بدل اأو نحوه مع وجود راتب جمزئ اإهدار 

للم�ل الع�م، واالإهدار �رضر وهو مدفوع.
ْلَزم ب�لعقد بعو�س �سهري جمزئ  وعلة التحفيز ال جتيز ذلك اإال اإن ك�ن الراتب �سعيف�؛ الأنه مرُ
يف االأ�س��ل، ف�إن غ�ب �سقط العو�س بقدره، وهذا ك�ف لتحفيزه؛ والأن هذا التحفيز مع�و�سة 
اأخرى على اأ�س��ل العقد وهو احل�س��ور، وهو م�س��غول بعو�س اآخر هو االأ�سل وامل�سغول ال 

ي�سغل، فك�ن التحفيز عو�س� ال يق�بله عمل حقيقة وال تقديرا.
فك�ن اآكال للم�ل ب�لب�طل، وهو منهي ب�لن�س حترمي�؛ والأن الوالية على امل�ل الع�م والية نظر، 
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ولي�س هذا من النظر يف �س��يء؛ الأنه يف نظريه يف امللك اخل��س �رضر فكيف �س���ر م�سلحة 
يف امل�ل الع�م)1(؟

وال يق��س على جم�ل�س اجل�مع�ت واملوؤمترات ونحوه� لكون ح�س��وره� عمال اإ�س���في� فوق 
املتع�قد عليه، فيعطى مق�بله بدال وعو�س���، بخالف جمل�س النواب وال�س��ورى، ف�إن ح�سور 
اجلل�س���ت هو اأ�سل العقد ومو�سوعه، وهو املقبو�س عليه عو�ٌس �سهرٌي ي�سمى الراتب، فال 

يعطى عو�س� اآخر حتت اأي م�سمى؛ الأنه بغري مق�بل.
وال يك��ون ت�س��ويت النواب ملزم� فيم� لهم فيه نفع �سخ�س��ي خ����س ك�لبدالت ومقدار 
الروات��ب، ومتديد فرتة املجل�س، ونحو ذلك؛ الأن االإلزام منوط ب�لت�س��ويت املتعلق ب�مل�س��لحة 

الع�مة، ولي�ست كذلك هن�.
فيعطون اأجر املثل؛ الأن الن�ظر على امل�ل الع�م اأو م�ل اليتيم اأو الواقف ال يعطي لالأجري اأكرث 

من اأجر املثل؛ الأنه �رضر.
ول��و �رضط علي��ه اأكرث من اأجر مثل��ه قبل اإبرام العقد ح��رم اإبرامه؛ الإمك�ن حت�س��يل نف�س 

امل�سلحة من مثله ب�أجرة اأقل، فك�نت الزي�دة هدرا، وهو ممنوع، هذا يف النظر للم�ل الع�م.
ف�إن ك�ن يف م�ل ال�سخ�س فيجوز؛ الأنه هبة اأو اإكرام، الأنه يحق لل�سخ�س ذلك يف م�ل نف�سه 
ال يف م���ل غريه، خ��س��ة املوىل عليهم يف الوالي���ت الع�مة واليتيم والوق��ف ونحوه؛ لكرثة 
الن�س��و�س يف التحذير من اإنف�قه� اإال لل�رضورة، وال���رضورة تقدر بقدره�، وال �رضورة يف 

الزي�دة على اأجر املثل.
واالن�سح�ب من اجلل�س�ت يلزم �رضع� اإن اأدى اإىل منع اأمر خم�لف لل�رضيعة وامل�س�لح الع�مة 

املعتربة.
ف���إن مل مين��ع ك�ن تعبريا عن اإن��ك�ر هذا املنكر كقوله تع���ىل نثې ې ى ىائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئیمث )النساء:140(. 

وقوله تع�ىل نثجب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىتمث )األنعام(.
1- مبعنى أن صلب املتعاقد عليه يف العقود اخلاصة ال يعطى البدل فيه يف أصل ما هو واجب يف دوامه من اجتماع 

وحنوه ويعطى يف العمل اإلضايف خارج وقت الدوام امللزم.
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جواز الترجيح باألكثرية:
واإذا �س��وت بعد اتخ�ذ االإجراءات ال�س��حيحية فم� ذهب اإليه االأكرثي��ة اتخذ به القرار؛ الأن 
الرتجي��ح ب�الأكرثية عند تع�دل احلجج ج�ئز ع�دة وعق��ال و�رضع� ب�رضط كونه يف املب�ح�ت مم� 

يتعلق به م�س�لح ع�مة، ف�إن ك�ن يف خالف ن�س �رضعي حرم وبطل كم� مر)1(.

1- بسطنا القول يف هذا يف كتابنا الرتجيح بالكثرة، أصله رسالة دكتوراه بتقدير »ممتاز«.
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سياسات الدولة:
1- الخاطئة.
2- الراشدة.
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السياسات الخاطئة للدولة
املق�س��ود هن� هو ذكر اأهم واأبرز ال�سي��س���ت اخل�طئة التي قد تقع الدولة يف مم�ر�س��ته�، ثم 
نذكر اأهم واأبرز ال�سي��س���ت الرا�س��دة التي يل��زم على الدولة القي�م به�، فلنب��داأ يف ذكر اأهم 

ال�سي��س�ت اخل�طئة، فنقول:
1- السياسة بالظلم:

وهي �س�ملة للظلم الديني، وال�سي��سي، وامل�يل، والق�س�ئي، واملجتمعي، واالإن�س�ين.
وهي اأحد اأعظم ال�سي��س���ت اخل�طئة املحرمة، وعلة من العلل ال�رضعية املن�سو�س��ة لنزول 
العقوب���ت الرب�نية نثک ک کگمث )األنبياء(، نثہ ہ ہھمث 

)األعراف(.
وهذا التعليل كثري يف كت�ب الله تع�ىل.

وم� كرث التنبيه عليه يف القراآن �س��واء ك�ن يف ب�ب احل��الل اأو احلرام، فهو دليل على عظيم 
االعتن�ء به اإن ك�ن فري�سة، وعلى عظيم التحذير منه اإن ك�ن حمرم�.

والظل��م من الظلم�ت، واأعظمه م� تعلق ب�أ�س��ول املق��س��د ال�س��تة لل�رضيع��ة: حفظ الدين 
والنف�س والعر�س وامل�ل والعقل واجلم�عة.

والظلم يف ب�ب االإمي�ن والعق�ئد معن�ه ال�رضك نثڦ ڄ ڄ ڄڄمث )لقمان(.
ف�ل���رضك ب�لل��ه اأعظم الظلم واأك��رب اجلرائم يف حق الله وخط اأحمر يع��د من جت�وزه مرتكب� 

الأكرب اجلرائ��م نثڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇۇمث )النساء(.

وح��رم تولية م�رضك والية ع�مة لقوله تع�ىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پمث 
)املمتحنة:1(، والوالية اأعظم واأكرب من جمرد املواالة.

ولقول��ه تع���ىل نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )النس���اء(، والوالي��ة اأعظ��م 
�سبيل.

ولقوله تع�ىل نثی ی ییمث )النساء:59(.
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والك�فر لي�س من اأهل االإمي�ن، واإن توىل ثم ارتد فخلعه ب�لقوة فر�س حلديث »اأال نق�تله؟ ق�ل: 
اإال اأن تروا كفرا بواح�«)1(، اأي فخلعه واجب ب�لقت�ل.

فمن اأعلن ال�رضك من الوالة، اأو الكفر املربهن عليه من القراآن وال�سن، فخلعه فري�سة ولو 
ب�لقت�ل.

وت�سنف جرميًة �سي�ديًة ود�ستوريًة عظمى.
ويدخ��ل يف الظلم الديني منع م�س���جد الله اأن يذكر فيه� ا�س��م الله، كمن��ع رفع االأذان، اأو 
اإق�مة اجلم�عة، اأو منع ال�س��الة يف الكلي�ت الع�سكرية، اأو غريه� من مرافق الدولة، اأو ف�سل 
امل�سلني من اأعم�لهم عقوبة لهم على فعل ال�سالة، اأو �سجنهم الأجل ح�سورهم ال�سالة فجرا 

اأو ع�س�ء اأو ظهرا اأو ع�رضا اأو مغرب� ل�سبب ال�سالة.
اأو منع اإق�مة ال�سالة يف املدار�س واملرافق احلكومية اإذا ح�ن وقته� ح�ل الدوام نه�را اأو ليال، 
وع�قب على ذلك، اأو اأ�س��در اأمراً مينع تعليم ال�س��الة يف املن�هج الدرا�سية، اأو ح�رب امل�س�جد 

و�سعى يف خرابه� فح��رض متويله� و�سيق على بن�ئه�.
اأو منع العلم�ء املوؤهلني املعتربين من تدري�س العلوم ال�رضعية املعتربة فيه�، اأو االإفت�ء واإف�دة 

الن��س م��ن غري فتنة، فهذه االأنواع من اأكرب ال�سي��س���ت اخل�طئة واأعظم اأنواع الظلم نثڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگمث )البقرة(.
وهذه ال�سي��س��ة تبطل الوالية؛ الأن الله ق�س��ى عليه ب�خلزي يف الدني�، والوالية واخلزي ال 
يجتمع�ن؛ فوجب خلعه واإخزاوؤه وحم�كمته؛ الأن الن�س ال�سحيح ال�رضيح يف منع ال�سالة ومنع 

امل�س�جد دل على ذلك »ق�لوا: اأال نق�تلهم ي� ر�سول الله؟ ق�ل: ال، م� اأق�موا فيكم ال�سالة«)2(.
ويدخ��ل يف الكفر البواح املوجب للخلع والعزل ولو ب�ل�س��يف م� ق�له النووي -رحمه الله- 

من اأن املق�سود هو هدم االأرك�ن واملع�مل الكربى للدين)3(.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
3- قال النووي يف شرحه ملسلم )314/6(: »إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه من قواعد اإلسام«.
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وقول��ه �س��حيح؛ الأن الل��ه يق��ول نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھمث 
)املائ���دة( وف�رضه��� ابن عب��س بكفر دون كفر)1(، وهو يوؤيد تف�س��ري الن��ووي، فهي من الكفر 
البواح على هذا، والأن الربه�ن على الكفر اإمن� يكون ب�لن�س، وهذا من�سو�س عليه، فكل ح�كم 

مل يحكم مب� اأنزل الله وغلب عليه ذلك فواجب خلعه ولو ب�ل�سيف.
وقلن� وغلب عليه؛ الأن الغ�لب معترب بال خالف يف ال�رضع؛ والأن القلة يع�رض �سبطه�، وميكن 

عالجه� بخالف الغ�لب.
ولو �رضع قوانني على خالف �رضيح اأ�سول ال�رضيعة، فهو -كذلك- واجب خلعه ولو ب�لقوة 

ب�ل�رضوط املعتربة اإن مل يرتاجع عن ذلك.
ويقبل منه تراجعه وتعد توبة له؛ الأنه قد يكون ذلك جهال.

واإف��راد الله ب�حل�كمية م��ن القواطع ثبوت��� ودالل��ة نثڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگمث 
)يوس���ف:40(. وهو جزء من العب�دة واالإمي�ن نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئمث )النساء(.
والأن من اخت�س ب�خللق اخت�س ب�الأمر نثں ں ڻ ڻڻمث )األعراف:54(.

ويكف��ر اأو يف�س��ق اأو يظلم من حكم بغري م� اأنزل الل��ه ب�لن�س نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھھمث )املائدة(، نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث 

)املائدة(، نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇمث )املائدة(.
وغري حكم الله حتت اأي م�س��مى بق�نون اأو غري ق�نون هي اأهواء نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
َم اإدخ�ل بع�ٍس  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئمث )املائدة:49(، فَحررُ

مم� ين�ق�س ال�رضع.
وكل م��� ن�ق�س حكم ال�رضيعة فهو ج�هلي��ة نثی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

مبىبمث )املائدة(.

1- انظر تفس��ري ابن كثري والطربي عند تفس��ري قوله تعاىل نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھمث 
)املائدة(، وسيأتي.
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وجعل املعر�س عن حكم الله ور�س��وله يف الكت�ب وال�س��نة متح�كم� اإىل الط�غوت زاعمً� 
لالإمي���ن ال موؤمن��ً� نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦڦمث  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

)النساء(.
وله��ذه االأدلة القطعي��ة ثبوت� وداللة، ففر�ٌس اأن ين�س يف عقد الد�س��تور على اأن ال�رضيعة 
االإ�س��المية امل�س��در الوحيد للت�رضيع، واأنه� م�سدر جميع القوانني، وال يجوز جعل ال�رضيعة 

اأحد م�س���در الت�رضيع اأو امل�س��در الرئي�س؛ الأن الله جع��ل ال�رضيعة ت�مة نثچ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )املائدة:3(.

ف�إدخ�ل �س��يء معه� مع كونه من�سو�س��� على حكمه يف ال�رضع ب�لن�س اأو الق�عدة ال بد اأن 
يكون من�ق�س� لذلك الن�س؛ واإال فهو عبث.

والردة عن دين االإ�س��الم اإذا اأذن فيه� احل�كم فقد اأذن ب�أكرب اجلرائم عند الله حترمي� بن�س��و�س 
قطعية الثبوت والداللة، وهو: الكفر ب�لله ور�س��له وكتبه، �س��واء ك�ن كفرا ب�لر�س���الت، اأو 

بع�س��ه� لقوله تع���ىل نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ ژڑ ڑ ک ک ککمث )النساء(.
وهذا من الكفر البواح الذي عندن� فيه من الله بره�ن، وفر�س -عندئذ- خلع احل�كم ب�ل�رضوط 
املعتربة؛ الأن هذه من اجلرائم ال�سي�دية والد�ستورية الكربى لدولة االإ�سالم التي ال جتوز ب��سم 

احلرية وغريه� ك�خلي�نة العظمى واجلرائم ال�سي�دية.
ومب��رضة خلعه خ��سعة ل�رضوط التكليف يف تغيري املنكر.

والأن ���رضط العقد الد�س��توري يف الوالية قوله تع���ىل نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳمث )احلج(.

وردة احل�كم، اأو اإذنه ب�لردة نق�س لهذا ال�رضط، ونق�س ال�رضط املعترب يف العقد يبطل العقد، 
والأنه يحرم قبول ردة مرتد عن االإ�سالم بعموم الن�س نثڄ ڄ ڃمث اأي: لن يقبل منه ال 

ر�س��مي� وال �سعبي� وال اجتم�عي�، الأن حذف املتعلق�ت يدل على العموم نثڦ ڦ ڦ ڄ 
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ڄ ڄ ڄ ڃمث )آل عم���ران:85(، وه��ذا يف الدني�، اأم��� يف االآخرة فحكمه مذكور يف اآخر 

االآية نثڃ ڃ ڃ چ چچمث.
والأن الل��ه فر���س القت�ل عند ح�س��ول الفتنة عن االإ�س��الم، اأي ال��ردة نثڭ ڭ ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )األنف���ال:39(؛ الأنه��� اأعظم م��ن القتل كم� يف اآية 
اأخرى، ف�إذا اأوجبن� ال�سيف يف الق�س��س يف القتل العمد العدوان دفع� للفتنة، ففي الفتنة عن 
االإ�س��الم اأوىل؛ الأنه� اأ�سد من القتل ب�لن�س، واالآية مطلقة �سملت فتنة الفرد اأو اأكرث: ح�كم�، 

اأو مواطن�، رجال، اأو امراأة.
- سياسات الظلم العام:

وم��ن الظل��م االعتداء على النف�س بتخوي��ف، اأو جرح، اأو قتل، اأو اإي��الم ولو بجوع، وتعمد 
اإفق�ر، اأو اإيالم مب� يحب ال�س��خ�س، اأو َحْطم بع�س ببع�س ب�إث�رة فتنة بينهم، اأو تغذية �سي��س��ة 

احلطمة املذمومة �رضع� »�رض الرع�ء احلطمة«)1(.
اأو االعتداء على االأموال بنهب، اأو اختال�س، اأو غ�س��ب، اأو �رضقة، اأو فيد، اأو تولية مف�س��د، 
اأو طبع العملة الر�س��مية خ�رج االإذن ال�رضعي وخ�رج م� انبثق عنه من القوانني مب� يوؤدي اإىل 
مف��سد جمة ك�لفقر والبط�لة والغالء والف�س�د، اأو تع�سري االأرزاق بح�س�ر التج�رات الب�سيطة 

الأ�سح�ب الدخل املحدود وت�سليط اأفواج املجرمني عليهم لظلمهم وحب�سهم وابتزازهم.
وفر�س غرام�ت بال حق، و�رضائب غري ع�دلة وال م�ستحقة عليهم، وعدم البت وحم�ية البت 

يف ق�س�ي� العق�رات واالأرا�سي واالأموال.
وك��ذا يح��رم الظلم املتعلق ب�الأعرا�س من االإ�س���ع�ت الظ�ملة الك�ذبة يف و�س���ئل االإعالم، 
مقروءة وم�س��موعة ومرئية خلدمة االأغرا�س ال�سي��س��ية اأو احلزبية اأو ال�سخ�س��ية اأو امل�لية، 

واإل�س���ق التهم ب�طلة �سي��س��ية اأو اقت�س���دية اأو اأخالقية، فهذا كله حمرم نثک ک 
)األح���زاب(،  ڱڱمث  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ 

والن�سو�س يف ذلك كثرية.

1- »شر الرعاء احلطمة« حديث أخرجه مسلم برقم 4838 من حديث عائذ بن عمر.
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ومن املظ�مل م� يتعلق بحفظ العقل كو�سع املن�هج التعليمية التي ال تفيد يف تنوير، وال اإزالة 
�سبهة، وال اإق�مة فرو�س الكف�ية مب� يواكب الع�رض من: طب، وعلوم التكنولوجي�، وال�سن�عة، 
والهند�س��ة، واالإنت�ج املدين والع�سكري، مم� يوؤدي اإىل �س��عف االأمة اأم�م غريه� وجعله� هدف� 
ْنَهب الرثوات، وت�ستعمر االأفك�ر والبالد، وت�سلب ال�سي�دة وترتهن البالد يف  �سهال الأعدائه�؛ فترُ
قراراته� نظرا ل�سعفه� ال�س�مل: ال�سي��سي، وال�سن�عي، والعلمي، والع�سكري، واالقت�س�دي.

2- سياسة الفساد:
هن�ك ق�عدة ميكن و�سعه� ب�لتتبع وهي: الظلم اإذا �س�ر ظ�هرة ع�مة ك�ن ف�س�دا يف االأر�س.
ف�لظلم اإذا كرث �س�ر مظ�مل، واإذا ا�ستمرت الكرثة اأ�سبحت ع�دة، ثم حتولت اإىل ظ�هرة ملمو�سة 

م�س���هدة، و�س���رت حينئذ ف�س���دا يف االأر�س، وقد ق�ل تع�ىل نثی ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(، ف��ستعمل الظهور للف�س�د، 

وقد ق�ل تع���ىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچمث )املائ���دة(، فغ�ي��ر بني 
القتل بال حق الذي قد يح�سل، وبني القتل للف�س�د يف االأر�س؛ الأن القتل العدوان يغلب عليه 
-ع�دة- تقدم عداوة، وعلته الب�عثة هي االنتق�م، ولذلك ال يتج�وز غري من اأراد اأن ينتقم منه، 
بخالف من قتل عمدا وعدوان� بال �سبب، وال عداوة �س�بقة؛ فعلته الف�س�درُ يف االأر�س ويغلب 

عليه ا�ستهداف الك�فة بره� وف�جره�.
فيعم اخلوف والهلع، ويوؤثر ذلك على تقلب الن��س يف االأر�س حل�ج�تهم، وجت�راتهم.

وحد احلرابة، ومنه قطع الطريق اأ�سد احلدود؛ الأنه من الف�س�د يف االأر�س.
واحل��سل اأن الظلم يطلق يف االأ�سل على جرمية معينة واقعة على معني ال تتعداه، ف�إذا وقع 

على غري معني بل على العموم وال�سيوع عمدا وعدوان� ك�ن ف�س�دا يف االأر�س.
وق��د تنوعت عقوبة الف�س���د يف االأر�س وقرنت مبح�ربة الله ور�س��وله نثچ چ چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ںںمث )املائدة(.

وتنوع هذه العقوب�ت �سببه تنوع الف�س�د يف االأر�س وحم�ربة الله ور�سوله فيعطي الق�س�ء 
حكم� من��س��ب� للواقعة بح�س��به�، واأعاله� االإع��دام اأو اجلمع بني االإعدام وال�س��لب، ثم تليه� 
عقوبة قطع االأيدي واالأرجل من خالف، واأدن�ه� النفي من االأر�س، وهو اأن يجعل يف املنفى، 
�سواء ك�ن ب�لرتحيل من تلك البالد اأبدا اأو ملدة معينة بح�سب الواقعة، اأو ي�سجن يف منفى عن 

بالد اجلرمية ولو داخل الدولة.
واأْخ��ذرُ الفقه�ء م��ن االآية حدَّ احلرابة وقط��َع الطريق لي�س ح�رضا وق�رضا جلرائم الف�س���د يف 

االأر�س، فقد ظهر يف ع�رضن� جرائم عظيمة اأكرب اأو ال َتِقلُّ عن احلرابة.
فمم� ي�سمله الن�س من اأنواع الوق�ئع التي ت�سنف من جرائم حم�ربة الله ور�سوله والف�س�د 

يف االأر�س، وينزل عليه� العقوب�ت املن��سبة يف االآية واحدة اأو فوق ذلك.
ف�ل�س��لطة اإذا م�ر�س��ت الف�س���د يف االأر�س ح�ق به� م� يحيق ب�لفرد، اأو االأفراد املف�س��دين 

يف االأر���س يف العقوبة املن�سو�س��ة يف االآي��ة نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گگمث )املائ���دة:33(. ووالية املف�س��د يف االأر�س ب�طلة؛ 
الأنه ا�س��تحق اإحدى هذه العقوب�ت، واأدن�ه� هي النفي التي حتول دون العمل يف احلكم فكيف 

ب�أعاله� اإذ ال ميكن اجلمع بني البق�ء يف ال�سلطة وتنفيذ عقوبة الف�س�د يف االأر�س عليه؟
ومن اجلرائم التي ميكن ت�سنيفه� �رضع� من جرائم الف�س�د يف االأر�س:

- االإب�دة اجلم�عية.
- الق�سف الع�سوائي اأو املمنهج على االأحي�ء ال�سكنية.

- دعم ط�ئفتني من ال�سعب لقت�ل اإحداه� االأخرى.
- قتل املتظ�هرين ال�سلميني.

- ا�ستعم�ل اجلي�س واالأمن لقمع ال�سعب املدين ال�سلمي.
- التعذيب يف �سجون الدولة واملعتقالت.
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- ت�سجيع وتغذية ال�رضاع بني الطوائف الدينية واملن�طقية.
- جتهيل ال�سعب عمدا.

- اإيج�د الطبقية الق�نونية.
- الف�س�د امل�يل واالإداري، وعدم تقدمي رموزه اإىل الق�س�ء.

- تقوية بع�س ال�سعب واإ�سع�ف بع�س.
- العب��ث والنه��ب واالختال�س للرثوة وامل�ل الع�م مب� يو�س��ل ال�س��عب اإىل خ��ط االمته�ن، 

واالإذالل واالإفق�ر داخلي� وخ�رجي�.
- العقوب�ت اجلم�عية املق�س��ودة على ال�س��عب كقطع الغذاء، والقمح، وامل�ء، واملواد احل�جية 

ك�مل�ستق�ت النفطية، والكهرب�ء، واملي�ه، وحليب االأطف�ل، واالأدوية.
- اإهالك احلرث والن�سل.
- منع اإ�سع�ف امل�س�بني.
- ق�سف امل�ست�سفي�ت.

- جرائم االختط�ف.
- تدمري امل�س�لح الكربى.

- الت�سهيل لع�س�بة احلرابة، من قطع الطرق وتفجري امل�س�لح الع�مة وتخريب البالد.
- دعم اأو ت�سليح اأو متويل الفتنة واالقتت�ل واأطرافه�.

- ا�ستعم�ل ال�سالح النووي، اأو الكيم�وي، اأو اأ�سلحة الدم�ر ال�س�مل.
3- سياسة العلو في األرض:

�سي��س��ة العلو يف االأر�س هي انحراف ظ�هر وخط�أ ف�دح عن مق�س��د الوالية الع�مة، وهي 
خم�لفة للعقد املمنوح من ال�س��عب، �سواء ك�ن مكتوب� كد�ستور، اأو ملفوظ� اأو متع�رف� عليه؛ 

الأن املعروف عرف� ك�مل�رضوط �رضط�.
ف�إن مل يكن عقٌد، ف�الأ�س��ل اأن الوالية خلدمة ال�س��عب ال لال�س��تعالء عليه، فهي �سي��س��ة 

مذموم��ة �رضع� تع��ود على املق�س��ود من الوالي��ة ب�الإخالل اأو االإبط���ل نثے ے ۓ ۓ 
ڭمث )القصص:4( وهذا م�سوق يف مورد الذم واملقت، لذلك فحرم.
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وقد خط�أ الله هذه ال�سي��س�ت يف قوله نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌمث 
)القصص(، وهذا ظ�هر يف التحرمي.

ة، وا�ستبداد ب�لقرار من دون ال�سعب  ومن مظ�هر العلو عدم �س��م�ع ن��سح وال م�س�ورة حقَّ
نثے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )غاف���ر(، ومالحقة املع�ر�س��ني �س��جن� 

وقتال واغتي�ال واإق�س�ء واحتق�راً نثۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )الشعراء(.
وارتك�ب جرائم �سد االإن�س�نية نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 
)األعراف(، ونثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہمث )األعراف(، والتهديد 
)الش���عراء(،  ۀۀمث  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  نثڱ  والت�س��فية  ب�ل�س��جن 

نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پپمث )غافر:26(.

واال�س��تقواء ب�ملوؤ�س�س��ة الع�سكرية واالأمنية �س��د ال�س��عب املدين االأعزل، كفعل فرعون 
وه�م�ن وجنودهم� مبو�سى وال�سعب غري امل�سلح.

4- سياسة االستبداد:
واال�ستبداد حمرم؛ الأنه موقع يف اخلروج عن مقت�سي�ت امل�سلحة الع�مة.

وقد اأجمع العلم�ء على خلع من ال ي�س���ور. نقله ابن عطية وغريه)1(؛ وهي من ال�سي��س���ت 
الب�طة التي اأورده� الله مورد املقت والذم عن املف�سدين يف االأر�س، وهي ق�ئمة على م� ذكره 

الله من قول فرعون نثے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )غافر(.
5- الكذب السياسي:

والكذب ب�أنواعه حمرم، اإال م� ا�س��تثني ك�س��لح، والكذب ال�سي��س��ي اأ�سد حترمي� للن�س اأن 
الله ال ينظر اإىل االإم�م الكذاب وال يزكيه وله عذاب األيم)2(، وقد ج�ء يف الن�س »من �سدقهم 

1- حققنا املسألة يف كتابنا »الرتجيح بالكثرة وأمر األمري« رسالة دكتوراة. واإلمجاع منقول عن ابن عطية ونقله عنه 
القرطيب ثم الشوكاني وغريهم. وانظر نقل اإلمجاع يف تفسري القرطيب )249/4( ط/ دار الكتب املصرية.

2- أخرجه مسلم برقم 309 عن أبي هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å »ثاثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال 
يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكرب«.



211املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 211املقدمة فـي فقه الع�رص210 املقدمة فـي فقه الع�رص 210

بكذبهم واأع�نهم على ظلمهم فلي�س مني ول�ست منه ولن يرد علي احلو�س«)1(.
وهذا يدل على اأن ت�سديق الوالة الكذبة واإع�نتهم على ظلمهم من الكب�ئر.

6- اإلدارة باألزمات:
اإن �سي��س��ة االإدارة ب�الأزم�ت من الف�س���د يف االأر�س؛ الأن االإدارة للبالد اإمن� تكون ب�مل�س�لح 

الع�مة ودفع املف��سد.
ف�إذا ا�ستعمل احل�كم �سي��سة اإدارة البالد ب�الأزم�ت فهو مف�سد يف االأر�س وتبطل واليته بذلك؛ 
الأن الوالية مبنية على الت�رضف ب�مل�س��لحة وي�س��تعمله� الوالة املف�س��دون الف��سلون ل�سم�ن 

ا�ستمرار بق�ئهم وا�ستبدادهم ب�الأمر، والتك�سب الداخلي واخل�رجي مب�سمى هذه االأزم�ت.
وينبن��ي على هذا احلف�ظ على بق�ء وا�س��تمرار ال�رضاع�ت املختلق��ة ط�ئفية ودينية وقبلية 

وحزبية، مع تغذية وت�سجيع ظ�هٍر وخفي لك�فة االأطراف، وعدم جدية احللول.
واختي�ر اأطراف للحل هم جزء من امل�سكلة والف�س�د مم� يوؤزم الو�سع، ويزيده �سوءا.

وتبقى ال�س��لطة وظ�مله� مم�س��كًة بخيوط وزم�م هذه االأزم�ت؛ لتثبت بق���ء احل�كم ودولته، 
وهذه ال�سي��س��ة من اأعظم الظلم والف�س���د يف االأر�س نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )القصص(، 
وواجب �رضعي على ال�س��عب مواجهة هذه ال�سي��س��ة بحلول ومب�درات من اأهل احلل والعقد 

العدول الق�ئمني ب�لق�سط الق�ئلني لل�سدق احل�فظني حلدود الله.
ويجب منهم ال�س��عي اجل�د وامل�س��تمر الإنه�ء هذا املنكر والف�س�د وحقن الدم�ء واإنه�ء املظ�مل 

واتخ�ذ اآلي�ت من��سبة لذلك بح�سب الواقع ح�ال وم�آال.
وال يجوز -حينئذ- التع�مل مع احل�كم يف ذلك، وك�س��ف مرادهم له، الأنه �سيوؤول االأمر منه 

اإىل اإحب�ط اأعم�لهم وم�س�عيهم.
ج معهم من�فٌق وال خمذل؛ الأنهم ي�سعون ب�لفتنة نثۀ ۀ ہ ہ  وال َيْخررُ
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 

1- تقدم خترجيه.



211املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 211املقدمة فـي فقه الع�رص210 املقدمة فـي فقه الع�رص 210

ۇ ۆ ۆۈمث )التوبة(.

وال يخرج يف هذه اللج�ن اإال �س�دق اأمني عدل خبري بهذه االأمور نثڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃچمث )التوبة(.

ويت�س���ورون للحل نثژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گگ گ گڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )النساء:83(.

وو�سولهم اإىل ذلك ال بد منه؛ الأن الله اأكده ب�لالم يف الن�س نثڱمث.
دُّ احل�كم عن هذه ال�سي��س��ة الف��سدة بك�فة الو�س�ئل  وفر�س على ال�س��عب وموؤ�س�س���ته �سَ
املمكنة الق�نونية والد�ستورية وال�سعبية وال�سلمية، واآخره� خلعه ق�س�ئي� اأو بفعل �سعبي ع�م 
�س��لمي متدرج بدءا ب�العتزال ال�سعبي حلديث »هالك اأمتي على يد اأغيلمة من قري�س. ق�لوا: 

فم� ت�أمرن�؟ ق�ل: لو اأن الن��س اعتزلوهم«)1(، اأخرجه البخ�ري.
وحديث »ال تكن لهم ج�بي�، وال �رضطي�، وال عريف�، وال خ�زن�«، وهو �سحيح)2(.

وحديث »فمن ج�هدهم بيده فهو موؤمن، ومن ج�هدهم بل�س�نه فهو موؤمن، ومن ج�هدهم بقلبه 
فهو موؤمن، ولي�س وراء ذلك من االإمي�ن حبة خردل«)3(، اأخرجه م�سلم.

1- احلديث يف صحيح البخاري برقم 3604 ويف مسلم برقم 7509 من حديث أبي هريرة Ê -واللفظ للبخاري- 
قال رسول اهلل å: يهلك الناس هذا احلي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال »لو أن الناس اعتزلوهم«.

2- أخرج��ه اب��ن حبان يف صحيحه برقم 4586 من حديث أبي س��عيد وأبي هريرة È قاال: قال رس��ول اهلل 
å »ليأتني عليكم أمراء يقربون ش��رار الناس، ويؤخرون الصاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فا يكونن 
عريفا وال شرطيا وال جابيا وال خازنا«. قلت: وسنده حسن. وعبدالرمحن بن مسعود الراوي له عن أبي سعيد وأبي 
هري��رة وثق��ه ابن حبان وال يعلم فيه جرح وهو م��ن طبقة التابعني ومعلوم يف مصطلح احلديث أن ما كان هذا حاله 
فهو حسن احلديث. ومل يتنبه العامة األرناؤوط هلذه القاعدة فتعقب األلباني والقول ما قاله األلباني هنا مصححا 
للحديث. وله طريق أخرى ال بأس بها عند الطرباني، قال يف اجملمع: رواه الطرباني يف الصغري واألوس��ط، وفيه 

داود بن سليمان اخلرساني، قال الطرباني: ال بأس به... اخل كامه )281/5(.
3- أخرجه مسلم برقم 188 عن ابن مسعود أن رسول اهلل å قال »ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بس��نته ويقتدون بأمره ثم إنها ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون 
ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلس��انه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 

وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل«. وهو عند ابن حبان برقم 177 بلفظ )سيكون أمراء(.
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7- والية السفهاء:
ويحرم تولية ال�س��فيه الأن ت�رضف�ت الوالة منوطة ب�مل�س��لحة الع�مة، وال�س��فيه ال يتع�مل 
ب�لنظر امل�س��لحي وق��د حرم الله اإيت�ء امل�ل اإليه��م نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈمث 

)النساء:5(.
والوالية يف القي��س االأولوي ممنوعة على ال�س��فيه؛ الأنه� ت�رضٌف يف ال�سئون الع�مة مب� فيه� 

االأموال مبب��رضة اأو ب�لت�سبب، فهي اأوىل ب�ملنع من احلجر على ال�سفيه يف م�له اخل��س.
8- العطايا المالية لشراء الذمم:

وال يجوز �رضاء الذمم ب�الأموال ابتغ�ء ك�س��ب اأن�س���ر للوالية؛ الأنه يفكك ال�س��عب ويجند 
بع�سه على بع�س، وير�سخ �سلط�ن اأ�سخ��س الوالة ال �سلط�ن الدولة اخل�دمة لل�سعب.

ويرتتب عليه ظهور �رضاع بني الوالة على ك�س��ب املوالني واالأتب�ع واالأن�س�ر، ويظهر منه 
�رضاع اآخر لوكالئهم من الوج�ه�ت وم�س���يخ القبيلة وال�سم��رضة مم� ينتج على الع�دة �رضاع� 
بني فئ�ت ال�س��عب؛ الأن كل جهة تريد اأن حتقق ال�س��بق لت�أطري مراكز القوة والنفوذ واأتب�عهم 

الأ�سخ��س الوالة، ويكرث دفع االأموال ظن� اأن من دفع اأكرث ك�سب الوالء واالأن�س�ر.
وهذا ال�رضف ينعك�س على امل�ل الع�م واإهدار اخلزينة من الن�فذين، ويظهر الفقر.

وتعكف الوالة على ذلك ع�زفة عن اإدارة الدولة للم�سلحة الع�مة لل�سعب، فتتدهور الدولة 
اقت�س���دي� تدهورا يوؤدي اإىل ظهور الف�س���د امل�يل واالإداري، وخراب الذمم، وظهور الر�س��وة 
ن قوى النفوذ من ظلم الن��س، وتعطيل اأحك�م النظ�م والق�نون، وتدهور  واملح�س��وبي�ت، ومتكِّ

التعليم، و�سعف القوة الع�سكرية.
ويوؤذن ذلك بنه�ي�ت الدول وتعر�سه� اإىل االنهي�ر، و�سلب اإرادته� وخرياته� واأرا�سيه� من 

الدول املهيمنة.
فلذلك نفتي بحرمة �سي��سة �رضاء الذمم ب�مل�ل لك�سب الوالء للوالة، واأقل علة واأقربه� كونه 

ر�سوة وملعونً� اآخذه� ومعطيه� ب�لن�س.
ف�سال عن ترتب املف��سد اجلمة الع�مة وا�ستنزاف امل�ل الع�م يف غري مق��سد ال�رضع، وتع�سيب 
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وت�س��ييع ال�س��عب اإىل كتل ق�ئمة على الوالء الأفراد، وهذه ج�هلية وع�س��بية منهي عنه� يف 
ن�سو�س كثرية، »من يدعو لع�سبة اأو ين�رض ع�سبة ج�هلية فهو من جثى جهنم«)1(.

9- سياسة التسويق الخاطئ للشعب:
وال يجوز للوالة التعريف ب�سعبهم اأو جزء منه مب� ي�سيء اإليهم داخلي�، اأو خ�رجي�، وينعك�س 

ذلك على مع�ملة الدول وال�سعوب االأخرى لهم.
وهذا الت�سويق ال�سيئ لل�سعب هو من االنته�ك حلفظ االأعرا�س املق�سود حفظه� يف ال�رضع 

ك�أحد املق��سد ال�ستة الكربى.
ف�إذا حرم على �سخ�س اأن يقول عن �سخ�س اآخر ذلك؛ فقول ذلك عن اجلم�عة اأ�سد حرمة؛ الأن 
احلف�ظ على الكرامة وعدم االمته�ن واالإذالل، و�س��ي�نة �سمعة الفرد واجلم�عة من الواجب�ت 

ال�رضعية؛ الأدائه� اإىل �سي�نة االأعرا�س وحفظ املك�رم والتكرمي لالإن�س�ن فردا وجمتمع�.
وق��د حرم �رضع� الهج�ء ب�ل�س��عر لقبيلة برمته�، وهو من املحرم���ت الكبرية؛ لت�أثريه عليهم 
وعلى التع�مل معهم، والأن ن�س��بة خلق اأو قول اأو فعل اإىل فرد هج�ًء حمرم يف االأ�س��ل؛ الأن 

اأعرا�س اخللق حمفوظة »اإن اأعرا�سكم عليكم حرام« وهو يف ال�سحيحني وقد تقدم.
فيحرم على احل�كم اأن يعر�س ب�س��عبه داخلي�، اأو خ�رجي�، ر�سمي� اأو غري ر�سمي مب� ي�سيء له 
كهمج��ي، اأو متخل��ف، اأو غري كفء، اأو اإره�بي، اأو قط�ع طرق، اأو رجعيني، اأو كهنوت، اأو اأنه 

ال يفيد معهم اإال القوة واال�ستبداد، ونحو ذلك من االألف�ظ ال�سيئة.

1- قولنا »يف نصوص كثرية« منها ما أخرجه مس��لم برقم 4892 من حديث أبي هريرة Ê عن النيب å أنه 
قال »من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة أو 
يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاش��ى من 
مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس مين ولست منه«. وأما حديث »جثى جهنم« فهو حديث طويل من حديث 
احلارث األش��عري أخرجه أبو يعلى املوصلي يف مس��نده برقم 1571، وفيه )وأنا آمركم خبمس أمرني اهلل بهن: 
اجلماعة والس��مع والطاعة واهلجرة واجلهاد يف س��بيل اهلل: فمن فارق اجلماعة قيد شرب خلع اإلسام من رأسه إال 
أن يرج��ع وم��ن دعا بدعوى اجلاهلية فإنه من جثى جهنم قيل: وإن صام وصل��ى؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا 
بدعوى اهلل الذي مساكم املس��لمني املؤمنني عباد اهلل( وس��ند أبي يعلى صحيح، وصححه ابن خزمية، وحس��نه 

البغوي يف شرح السنة )51/10(.
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وفر���س كف�ئي على ال�س��عب اإن �س��مع م��ن ح�كمه اأو اأح��د والته ذلك مق��س���ته؛ الأنه 
دف��ع ملنك��ر ع�م، وحفظ الأعرا�س اخلل��ق، وت�أديب للح�كم من التم���دي يف ذلك؛ الأن تركه 

يو�س��له اإىل درجة ه�بطة من اال�ستخف�ف ب�سعبه نثں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ہہمث )الزخرف(.

ولو اأن خليفة را�س��دا من اخللف�ء االأربعة �س��ب �س��عبه بذلك وذمه مبثل ه��ذه االألف�ظ ملنعه 
ال�سح�بة من ذلك حلرمة ال�سب الفردي؛ واجلم�عي اأ�سد.

وق��د ج���ء عن عمر »اإين مل اأ�س��لطكم عل��ى دم�ء امل�س��لمني، وال على اأب�س���رهم، وال على 
اأعرا�سهم، وال على اأموالهم«)1(.

ويف الن�س نثمئ ىئ يئجبمث )احلجرات:11(.
وق�ل تع�ىل نثائ ەئ ەئ وئ وئمث )احلجرات:11(.

وق�ل �سبح�نه نثی جئ حئمث )احلجرات:11(.
فحرم اللمز وال�سخرية والتن�بز ب�أنواعه.

واإذا �س��كت ال�سعب على �س��فه و�ستم حك�مه له ا�ستذلهم، وا�ستخف بهم �س�أنه �س�أن تع�مل 
االأفراد يف ذلك ع�دة، وهو من البغي والعدوان، وهو حمرم، وفر�ٌس دفعه نثۀ ہ ہ ہ 

ہ ھھمث )الشورى(.

فواجب على ال�سعب االنت�س�ر من هذا البغي نثھ ھ ے ےۓمث )الشورى:40(، نثک 
کک ک گگ گ گڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )البقرة(.

وهذه عموم�ت ن�سو�س اأ�سول.
و�رضار الوالة من يلعن ال�س��عب وي�ستمه؛ للن�س يف احلديث »�رضار اأئمتكم الذين تلعنونهم 

1- أخرجه البيهقي يف ش��عب اإلميان برقم 7009 عن عمر Ê كان إذا بعث عماال اش��رتط عليهم: »أال تركبوا 
برذونا، وال تأكلوا نقيا، وال تلبسوا رقيقا، وال تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت 
بكم العقوبة، ثم يشيعهم«، فإذا أراد أن يرجع قال »إني مل أسلطكم على دماء املسلمني، وال على أبشارهم، وال على 
أعراضهم، وال على أمواهلم، ولكين بعثتكم لتقيموا فيهم الصاة، وتقس��موا فيهم فيئهم، وحتكموا بينهم بالعدل، 

فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي، أال وال تضربوا العرب فتذلوها، وال حتمدوها فتفتنوها«. وسنده صحيح.
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ويلعنونكم وخريهم الذين ت�سلون عليهم وي�سلون عليكم«)1(.
فجعلهم الن�س اأ�س��د �رضار الوالة، وعدم و�س��ف ال�س��عب ب�ل�رضية مع ذك��ره اأنهم يلعنون 

والتهم دليل على جواز لعن الوايل املعني اإن لعن ال�سعب.
ولي�س امل�سلم بطع�ن وال لع�ن وال ف�ح�س وال بذيء كم� يف الن�سو�س.

وهذا ا�ستثن�ء يدل له نثھ ھ ے ےۓمث )الشورى:40(.
واإذا اعت���د جمتم��ع على �س��م�ع ذلك م��ن حك�مه، ظه��ر بينهم ذلك، ف�س���ءت االأخالق، 

وانطلقت االأل�س��ن ب�ل�سوء، وخربت الذمم؛ و�سالح العمل ب�سالح القول نثۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇۋمث )األحزاب(.

واإذا �س���ءت �سمعة ال�سعب بني الدول االأخرى ب�سبب هذا الت�سويق التعريفي االآثم ب�ل�سعب 
م��ن ح�كمه، حذرت الدول رع�ي�ه� من ذلك ال�س��عب، في�س���ء مع�ملة الفرد من هذا ال�س��عب 

خ�رجي�، وال يكرم كغريه، ويقل التع�ون الدويل معه اقت�س�دي� وعلمي�.
وتق��ل اال�س��تثم�رات اخل�رجي��ة يف البل��د، ويقل اإيف���د اخل��ربات اإليه يف التعلي��م والطب 
والتكنولوجي�، اأو ال�س��م�ح ببعث�ت من ذلك ال�س��عب اإىل اخل�رج اإال مبحدودية جدا؛ فيظهر يف 

ال�سعب األوان اجلهل والتخلف والفقر والبط�لة والك�س�د.
بل قد يوؤدي اإىل عدم منح ت�أ�س��رية اإذن ب�ل�سفر الأفراد هذا ال�سعب اإىل كثري من بلدان الع�مل 
كم� هو ح��سل يف بع�س الدول العربية اليوم، فيح��رض ال�سعب داخلي� بظلم احل�كم، وخ�رجي� 

بعدم �سم�ح الدول لهم من دخول اأرا�سيه�.
10- اإلدارة بسياسة العصابة:

ويح��رم على ح�كم اإدارة البالد ب�سي��س��ة الع�س���بة؛ الأنه� �سي��س��ة مبن�ه� على الع�س��بية 

1- أخرجه مس��لم برقم 4910 من حديث عوف بن مالك عن رس��ول اهلل å قال »خيار أئمتكم الذين حتبونهم 
وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وش��رار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم«. قيل: 
يا رس��ول اهلل، أفا ننابذهم بالس��يف؟ فقال »ال ما أقاموا فيكم الصاة وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا 

عمله وال تنزعوا يدا من طاعة«.
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والتع�س��ب لفئة من دون ال�سعب، وهي �سي��س��ة ودعوة حذر منه� ال�رضع وجعله� يف �سنف 
الدعوات اجل�هلية، فمن »يدعو لع�سبة وين�رض ع�سبة فهو من جثى جهنم«)1(.

فح��رم ال�رضع جمرد الدعوة اإىل الع�س��بة ف�س��ال عن اتخ�ذه� �سي��س��ة يع�م��ل به� احلك�م 
ال�سعب.

و�سبيله� مليء ب�ملف��سد، واالأهواء، وال�سهوات، واملط�مع.
وتبداأ ب�س��عي احل�كم لتعيني من يطيعه ط�عة مطلقة يف الب�طل وال�رض واالأهواء ف�سال عن 

اأ�سداده�.
وال بد -ع�دة- مق�بل الط�عة املطلقة اأن يلتزم احل�كم بحم�يتهم يف من��سبهم، وحم�يتهم عن 

امل�س�ءلة واملق��س�ة، ودعمهم مب� يديرون به ذلك، ومن هن� تبداأ املف��سد واملظ�مل وال�رضور.
وهذا كله من املحرم�ت الوا�س��حة؛ الأنه� تع�ون على االإث��م والعدوان املحرم ب�لن�س نثۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )املائدة:2(.
وي�س��تغل احل�كم �س��لط�ته التي منحه� له ال�سعب يف غري مق�س��ود العقد له، فيخرج بذلك 
عن االلتزام ب�لعقد الد�س��توري والنظ�م والق�نون، وذلك لتقوية نف�س��ه ودعم اأفراد ع�س�بته 
ونفوذهم، في�سدر بحكم �سلط�ته التوجيه�ت اخل�دمة للع�س�بة اإىل اأي موؤ�س�سة للدولة، اأمنية 

اأو ع�سكرية اأو ق�س�ئية اأو م�لية اأو خدمية.
ْرِقَل التوجيه يف اإحدى موؤ�س�س���ت الدولة نظ��را ملخ�لفته النظ�م والق�نون: ف�إن ك�نت  واإذا عرُ
الدولة قوية و�س��ي�دة الق�نون ن�فذة وتوقف اأمره لذلك �س��عى ح�ال اأو م�آال ف�س���دا يف االأر�س 
ب�لكي��د والت�آم��ر على تلك اجلهة، فيع��زل اأو يوقف اأو ي�س��عف االأكف�ء والع��دول الوطنيني 

وي�ستبدلهم مبن لي�س كذلك.
ويظهر حينئذ الف�س�د الوظيفي، واالإداري، وامل�يل لقلة االأمن�ء والكف�ءات.

ومترر ال�س��فق�ت املجحفة ب�مل�ل الع�م واالقت�س�د الوطني، وامل�س���ريع الوهمية، والنرثي�ت 
التي ت�سل اإىل حد العبث وال�سفه والتبذير ب�لرثوة.

1- تقدم خترجيه.
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واإذا ك�ن الق�س�ء قوي� م�ستقال ففر�س عليه �رضع� اأن ي�ستدعي احل�كم وي�س�ئله.
ومل� ك�ن ال بد للع�س�بة احل�كمة اأن ت�ستدعى ق�س�ئي�؛ ف�إنه� ت�سعى الجتث�ث الق�س�ة احل�كمني 
ب�حلق والعدل، ب�لتق�عد، اأو التغيري، اأو الرتقي�ت اإىل من��س��ب غري ف�علة، ويف اأح�سن االأحوال 

قد يبقى الق�س�ء على قوته لكن على غري الن�فذين.
وهذا االأمر من مع�يري �س��الح اأو هالك وف�س�د االأمم »اإمن� اأهلك من ك�ن قبلكم اإذا �رضق فيهم 

القوي تركوه، واإذا �رضق فيهم ال�سعيف اأق�موا عليه احلد«)1(.
ومي�ر�س النظ�م الف��س��د الع�س���بي �سم جمموعة من الق�س���ة اإىل دائرته، واإ�سك�ت اأخرى 

والتنكيل ب�سعف�ء عربة للغري.
ويتعمد اعتم�د رواتب للق�س���ة غري ك�فية لهم �س��من �سي��س��ة ع�م��ة لالمته�ن واالإذالل، 

مبح�ربة االأرزاق.
ويتعمد احل�كم ونظ�م الع�س���بة يف تنفيذ االأحك�م الق�س���ئية اإظه�ر اإ�سع�فه� بعدم حم�ية 

اجله�ت التنفيذية لتنفيذ احلكم كثريا خ��سة على الن�فذين واملوالني، ومن يود �رضاء والئهم.
واأول م� ي�س��تهدف من الدولة يف ظل �سي��س��ة الع�س���بة املوؤ�س�س��ة االأمنية والع�سكرية، 

وامل�لية، واالإعالمية، ف�الأوىل ل�سم�ن حم�يته وقمع �سوٍت من ال�سعب يقف اأم�م ف�س�ده.
ثم امل�ل ل�رضاء الوالء وخدمة النفوذ، واالإعالم لقلب احلقيقة وحت�سني �سورته لل�سعب.

ثم ي�ستهدف املوؤ�س�س�ت الق�نونية كنواب ال�سعب، ثم ال�سلطة الق�س�ئية.
�َسيِّع ويفرق ال�سعب على اأ�س��س من�طقي وط�ئفي وقبلي. ثم ي�رضب احلي�ة االجتم�عية فيرُ

وي���رضب احلي�ة ال�سي��س��ية بقمع احلري�ت ال�س��حفية واالإعالمية حلم�ي��ة النظ�م بحجة 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  نثٻ  فرع��ون 

ٿٿمث )غافر(.

ويتع�م��ل احل�كم مع القي�دات الن�فذة يف الع�س���بة مب� ال يقويه��م مطلق� فينفردون عنه، بل 
تظل م�س�حلهم، ومن هو مرتبط بهم اأ�رضي�، اأو اجتم�عي�، اأو اقت�س�دي�، اأو �سي��سي� يف يده.

1- تقدم خترجيه.
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وق��د يوقعه��م يف ق�س���ي� اإجرامية خطرية م�لي��ة، اأو اأخالقية، اأو دموية، اأو �س��ي�دية وطنية 
ك�لتخ�بر، والتع�ون مع العدو.

ويوث��ق ذلك ويحتفظ به كملف لل�س��غط والتهديد به عند احل�جة اإليه ب�سي��س��ة نثحب 
خب مب ىبمث )الشعراء:19(.

ْكن للنظ�م الف��س��د اأم�م ال�س��عب من اإحداث تغيريات �سكلية اأو غري ه�مة يف الوزارات  وميرُ
والقي�دات مب� ال ي�سمل اأرك�ن ع�س�بته الن�فذة، فيجعلهم يف اأم�كن ه�مة يديرون الف�س�د والظلم 

ويتحكمون حتى يف تعيني ال��وزراء، والقي�دات، واملح�فظني، واملدراء وغريهم نثڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍمث )البقرة(.

وتبقى قي�دات هذه الع�س���بة يف اأهم االأم�كن ق�ب�س��ني على امل�ل والرثوة، وعلى املوؤ�س�سة 
االأمنية والع�سكرية، واملوؤ�س�سة االإعالمية، والتعليمية، والق�س�ئية، والت�رضيعية.

ويكونون وراء املظ�مل، واالأزم�ت، والف�س�د يف االأر�س، والعبث ب�لرثوات، واللعب ب�لد�ستور 
والق�نون، و�رضاء الذمم الف��سدة، واإ�سع�ل الفتنة بني ال�سعب، والتخل�س من القوى ببع�سه�.

ويته�وى االقت�س�د، واالأمن، والعدل، وتف�سو البط�لة والفقر.
وال بد -حينئذ- اأن تتحول املظ�مل اإىل ف�س�د يف االأر�س، والف�س�د اإىل اأزم�ت، واالأزم�ت اإىل 

ثورة للمظلومني تطيح ب�لف�س�د والع�س�بة احل�كمة ب�لف�س�د ك�سنة اإلهية ال تتغري.
11- سياسة إيجاد الند والضد:

والواجب ال�رضعي على الوالة جمع الكلمة، وتوحيد ال�سفوف، واإخم�د الفنت بني ال�سعب.
هذا هو االأ�سل ال�رضعي الكثريةرُ اأدلته من الكت�ب وال�سنة.

ويحرم قطعي� اإيج�د العداء والبغ�س���ء، وتغذيته، وال ي�س��نع ذلك اإال ال�س��يط�ن واأولي�وؤه 
من املن�فق��ني والكف���ر نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ېمث )التوبة:47(.
ومن اجلرائم الكربى اأن يتخذه� االإم�م والوالة �سي��س��ة بني ال�س��عب، في�رضب االأنداد بقوة 

ة، اأو اجتم�عية، اأو دينية، اأو اقت�س�دية. بع�سهم، قوة قبليَّ
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وقد ميد الطرفني يف اآن واحد.
وه��ذا حمرم قطعي معلوم من الدين ب�ل�رضورة، وقد ذكره الله عن اأهل النف�ق نثۅ 

ۉ ۉ ېمث )التوبة:47(.
وق�ل �سبح�نه عن املن�فقني نثوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )النساء:91(، اأي فهم مع هوؤالء 

�سد هوؤالء، والعك�س.
فتحرم �سي��س��ة تغذية االأنداد الإيج�د ال�رضاع يف اأي �س��كل من اأ�سك�له� ولو ك�ن م�سجدا 

بج�ن��ب م�س��جد فتنة بينهم، كم�س��جد ���رضار نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ڤڤمث )التوبة(.
وتبط��ل والي��ة من اأذكى ال�رضاع والفتنة بني ال�س��عب ولو ك�ن االإم���م االأكرب؛ الأنه نق�س 
���رضط عقد الوالية الق�ئم على جمع الكلمة ورع�ية امل�س���لح، ومل ي��ف ب�لعقد وال ب�ل�رضط 

نثڑ ککمث )املائدة:1(.
والعق��ود اإذا خولف��ت وترتب على ذل��ك ال�رضر الف�ح�س، وجب رفع ال���رضر واالنته�ء عن 

املخ�لفة، ف�إن اأ�رض بطل العقد؛ الأنه �س�ر �سبيال اإىل ال�رضر الف�ح�س.
وهكذا عقد الوالية اإذا �س�ر �سبيال اإىل املف��سد الكربى ك�لفتنة بني ال�سعب، واإذك�ء ال�رضاع 
وتغذيت��ه م��ن الوالة، فواليتهم ب�طلة، وال �رضعية له بعقد الوالية؛ الأنه ا�س��تعمل للمف��س��د 

وال�رضر الع�م، ف�أ�سبح لزومه وااللتزام به �رضراً ومف�سدة فيبطل.
12- االرتهان للخارج أو قوى في الداخل:

ارته���ن الدول��ة وعدم ا�س��تقالله� يف قراراته��� وال �سي��س���ته� هو انتق��س من �س��ي�دته� 
وا�ستقالله� كدولة.

وهذا ن�جت عن: �س��عف حك�مه�، اأو ف�س���دهم، اأو عم�لة وخي�نة �س��ي�دية، اأو فتنة وا�سطراب 
داخلي، اأو احتالل، اأو نزاع دويل.

وال ب��د قب��ل ذلك من بي�ن م� يرتتب على ارته�ن الدولة من اأمور ه�مة وخطرية موؤثرة على 
الدولة ومواطنيه� وثرواته� واأرا�سيه�.
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ل به� يف تعيني حك�م الدولة روؤ�س���ء ووزراء مب� ي�سمن ا�ستمرار م�س�لح قوى ودول  فيرُتدخَّ
اأخرى، وال ينظر اإىل م�س��لحة ال�س��عب والدولة، وهذا من اأبطل االأمور يف ال�رضع و�سوح�؛ 
الأن عقد الوالية م�رضوٌط برع�ية امل�س��لحة الع�مة لل�سعب، واالرته�ن على العقد يعود على 

امل�سلحة الع�مة ب�لبطالن، فهو ب�طل حمرم.
وال يق�ل اإن عودته ب�لبطالن على امل�سلحة الع�مة، اإمن� يكون اإذا ك�ن ذلك االرته�ن موؤثرا يف 

ك�مل م�س�لح ال�سعب ب�ل�رضر، اأم� جزئي� فال.
ف�جل��واب اأن��ه ال ارته�ن اإال يف موؤثر على ال�س��ي�دة العلي� للدولة، وخ�س��لة واحدة من ذلك 

ك�فية يف التحرمي.
ومن مف��س��ده كذلك اأنه قد تعقد �سفق�ت وعقود �س�رة ب�لدولة وال�سعب يتو�سل به� اإىل 
العبث ب�لرثوة، اأو جتميد اال�س��تف�دة منه�، كتعطيل موانئ ا�س��رتاتيجية، اأو مط�رات ومع�بر 
وم�س���يق ه�مة، اأو احليلولة دون ا�س��تخراج ثرواته� النفطية اأو الغ�زية اأو املعدنية من الذهب 

وغريه ب�سكل ك�مل اأو ن�سبة غ�لبة اأو ع�لية.
ى ال���رضاع ب�أنواعه: الط�ئفي، والقبل��ي، واملن�طقي،  َقوَّ ى ويرُ َغ��ذَّ وميك��ن عند االرته�ن اأن يرُ
والديني، وال�سي��سي؛ نظراً لقدرة تلك الدول على التوا�سل مع القوى ولو مبعلوم دولتهم، مم� 
يتيح و�س��ع� غري م�ستقر وال اآمن وال ق�نوين مر�سحً� لالنهي�ر والدخول يف حروب وت�سظي 

الدولة ووطنه�.
لذلك ف�الأ�س��ل ال�رضعي وال�سي��س��ي الوطني: املنع ب�رضامة عم� ي��وؤدي اإىل تدخل القوى 

والدول يف �سئون الدولة.
ويحرم على الق��وى يف الداخل اأن تقوي النفوذ اخل�رجي يف البلد؛ النعك��س ذلك ب�ل�رضر، 
واأدائه اإىل �س��عف دولتهم و�س��ي�دتهم، وت�أهيل الو�س��ع حينئذ اإىل ظهور الف�س���د وامل�س�كل 

والقالقل والفنت.
ف�إن اأخذت على ذلك اأموااًل وم�س���لح جه�ٌت يف الداخل من القوى اخل�رجية على تو�س��يع 
نفوذه� وخدمة م�س�حله�، فهو م�ل حمرم و�سحت؛ الأنه اأجرة ف��سدة على م� يوؤدي اإىل الف�س�د 

يف االأر�س.
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وهي غري االأموال وامل�س�لح وامل�س�عدات التي تقدمه� الدول واملنظم�ت علن� عرب موؤ�س�س�ت 
وجه�ت خلدمة م�س�لح اإن�س�نية حم�سة، فهذه ال م�نع منه�، وال تدخل يف املنع.

بخالف م� �س��بق من بذل اأموال لقوى ط�ئفية، اأو قبلية، اأو من�طقية، اأو �سي��س��ية، اأو دينية 
لتغذية النفوذ اخل�رجي، واإيج�د وكالء يف الداخل ينفذون ب�لوك�لة �سي��سة اخل�رج التي تريده� 

يف البلد.
فه��ذه حمرم��ة يف ال�رضع، وعقد ب�طل، وهي �س��حت ور�س��وة، واأجرة على الف�س���د، وهذا 

حمرم.
وم��ن اأكرب مف��س��ده� تدخل القوى اخل�رجية يف و�س��ع املن�هج التعليمي��ة على م� تريد من 

ال�سي��سة؛ ل�سم�ن عدم قي�م جيل متنور يحمي �سي�دة البالد وا�ستقالله�.
وال يطيعه� وميكنه� من التدخل يف و�سع املن�هج الدرا�سية التي تخدم �سي��س�ته� الب�طلة اإال 
ف��س��ق، اأو ج�هل ال ي�سلح اأن يكون يف هذا املو�سع الذي من خالله مكن من و�س�ئل الف�س�د 

يف املن�هج التعليمية، ف�أثر يف اأنواع من املف��سد على جيل واأمة.
وال يعذر ب�جلهل الأن ع�دة هذا املن�سب هو الدراية مب� يرتتب عليه، فدعواه اجلهل كذب ف�رغ 

غري مقبول اأم�م الق�س�ء.
ومن اأكرب مف��س��د االرته�ن للخ�رج: اأن الوطن ي�س��بح ميدان� ب�لوك�ل��ة ل�رضاع�ت الدول 

والقوى، وت�سفية ح�س�ب�ته�، وم� يرتتب على ذلك من الف�س�د يف االأر�س ال يخفى.
ونظرا لهذه املف��سد العظيمة واالأ�رضار الف�ح�سة، ف�إن ارته�ن الدولة لغريه� خ�رجي� اأو داخلي� 

من ال�سي��س�ت املحرمة �رضع�، وممنوعة يف كل القوانني والد�س�تري املنبثقة عن ال�رضيعة.
ولذلك ق�ل الله �س��بح�نه عن اال�س��تخالف لالأمة املوؤمنة اإنه ا�س��تخالف متكني ب�لغ اإىل حد 

االأمن واال�ستقرار م�لي�، واقت�س�دي�، و�سي��سي� كم� يدل عليه اإطالق نثڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎمث )النور:55(، اأي اأمن� وا�س��تقرارا يف كل جم�ل �سي��س��ي اأو اقت�س���دي اأو ع�س��كري اأو 

غريه نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڑ ک ک ک ک گ گگمث )النور(.
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وق�ل يف �سي�ق االمتن�ن نثې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀمث  وئۇئ 

)القصص(.
فال بد مع جعلهم اأئمة من التمكني يف االأر�س، وال بد مع ذلك من اإرث ت�م للرثوات واملوارد 

لتكون بيد االأمة، وهو م� ذكره الله يف اآية اأخرى من مفردات لبع�س ذلك نثجئ حئ مئ 
ىئيئ جب حب خبمب ىب يب جت حتختمث )الشعراء(.

فه��ذه الرثوات ملك لالأمة يديره� الذين مكنهم الله، وه��ذه االأمور هي مفردات االإنق�ذ يف 
احلك��م الر�س��يد، واإمن� اأف��رد الله االإرث، والتمك��ني، واالإم�مة كال على حدة؛ الأنه قد حت�س��ل 
االإم�م��ة والوالية من غري متكني، وال ب�س��ط للنفوذ على االإرث امل���يل والرثوة واملوارد، وقد 
حت�سل الوالية والتمكني، وال تتوفر الرثوة واالإمك�ن�ت، اإم� اأنه� غري موجودة اأ�سال، اأو لعدم 

التمكن من اإدارته�، نظرا لظروف دولته، ونحو ذلك.
وزادت االآي��ة ال�س���بقة معن��ى اآخر، وهو االأمن واال�س��تقرار يف ك�فة املج�الت ال�سي��س��ية 

واالقت�س�دية والغذائية وغريه� نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )النور:55(.
ًة،  فهذه االأربعة االأمور هي اأرك�ن مت�م اال�س��تخالف الرب���ين يف االأر�س الذي جعله الله ِمنَّ
والتمكني ب�لن�سبة للدولة امل�سلمة متكني منهج العدالة، والرحمة، واحلرية، وامل�س�واة، وال�سلم، 

والقوة املتمثل يف دين االإ�سالم نثچ چ چ ڇ ڇ ڇمث )النور:55(.
واحل��س��ل اأن ارته���ن الدولة لغريه��� من�ق�س الأمر التمكني يف االأر�س، ومن�ق�س ملق�س��د 

االأمن واال�ستقرار الع�م دين� ودني�، فحرم.
وفر�س على ال�سعب حينئذ اأن ينظر يف اأ�سب�ب هذه التبعية واالرته�ن ويزيله�.

اه؛ ف�إن ك�ن �س��عفه عجزا ذاتيً� عَزَله بال خالف بني الفقه�ء يف  ف�إن ك�ن ل�س��عف احل�كم َقوَّ
ا�سرتاط القدرة وعدم العجز.

ف�إن ك�ن لف�س���د احلك�م؛ ففر�س اإزالة هذا الف�س���د، ومق��س���ة الظ�مل وه��و احل�كم، ون�رضة 
املظلوم وهو ال�س��عب، ف�إن تعذر اإال بعزل احل�كم وجب ذلك من ال�سعب واجلم�عة عند القدرة 

وغلبة امل�س�لح احل�لية وامل�آلية.
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وال يعد خروج�؛ الأنه اإمن� حرم حيث ك�ن خروج� على اجلم�عة كم� تفيده علة الن�س��و�س يف 
احلديث »من ف�رق اجلم�عة«، اأم� اإن خرج ال�س��عب كله، اأو اأكرثه، فقد خرجت اجلم�عة على فرد 

ظ�مل مف�سد وهي م�س�ألة اأخرى.
وج�ز لهم، وقد يجب التظ�هر ال�س��لمي، واالعت�س���م�ت ال�سلمية الع�مة واخل��سة يف ك�فة 

املوؤ�س�س�ت حتى اإ�سق�ط ذلك النظ�م الف��سد وعزله ومق��س�ته.
ف���إن ك�ن لعم�لة اأو خي�نة فهو كذلك؛ اأو ك�ن �س��بب االرته�ن احتالل عدو للبالد، ف�لواجب 
اجله�د واملق�ومة لدفعه واإخراجه بال خالف بني علم�ء االإ�سالم، بل اأج�زت تلك املق�ومة املواثيق 

الدولية.
واإن ك�ن حلروب وفنت داخلية، ففر�س ال�س��عي للم�س���حلة حتى اإخم�ده� كم� اأمر الله نثڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )احلجرات:9(.
ف�إن ك�ن لنزاع دويل فينظر ذلك، ويعطى لكل واقعة حكم وحل.

13- جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية:
الوظيفة الع�مة هي عمل ع�م للم�سلمني ب�أجر من امل�ل الع�م، وال بد اأن تكون ج�رية على م� 

تكون فيه املنفعة لل�سعب ظ�هرة، ف�إن مل تكن منفعة فهي عبث مينعه ال�رضع.
ويتعلق به� نوع�ن من املن�فع ق�سدهم� ال�رضع:

االأوىل: وهي االأ�سل، كون منفعة الوظيفة خلدمة امل�سلحة الع�مة؛ لذلك �رضط فيه� الكف�ءة 
والقوة واالأم�نة؛ الأنه� حتقق مق�سود ال�رضع من خدمة الوالة واملوظفني للن��س.

الث�نية: وهي منفعة ال�س��خ�س لنف�سه لكف�يته ومن يعول، وَثمَّ ترتيب�ت اأخرى بح�سب نوع 
كل وظيفة.

وقد منع ال�رضع تولية ال�سعيف »اإنك �سعيف واإنه� اأم�نة«)1(، فعلم ا�سرتاط القوة، وهي من 
الكف�ءة يف حتمل ذلك.

ومنع من تولية من اأظهر حر�س��� على الوالية وظهر من ح�له تقدمي م�س�حله على امل�س�لح 
الع�مة.

1- تقدم خترجيه.
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وال م�نع من ا�س��رتاط اجلهة �رضوط��� تدخل يف الكف�ءة من موؤهالت وخربات و�س��ه�دات 
وتزكي�ت الأم�نته.

وال يوج��د يف الرتتيب ال�رضعي للوظيفة الع�مة م� مين��ع الوالية عن فئة اأو منطقة اأو جهة، 
ف�حل�كم اإن م�ر�س ذلك فقد خ�لف ال�رضع، وخ�لف عقد ال�سعب، وحمل دعوة من اجل�هلية.

وعلى موؤ�س�س���ت الدول��ة -وال بد- منعه من ذلك، ف�إن عجزت ف�ل�س��عب ي�أطره على احلق 
وي�أمره وينه�ه.

��ى ح�كم م�ر�َس املن�طقية يف الوظيفة وغريه�؛ الأن ذلك لي�س من امل�س��لحة الع�مة  َق��سَ ويرُ
لل�سعب، بل هو تفريق وت�سييع له؛ فتقوى ط�ئفة وت�ست�سعف طوائف، وهي نوع من ال�سي��سة 

التي ذمه� الله عل��ى فرعون نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )القصص(.

ويحق عزله دفع� ملف��سده، ويجب اإن غلبت املف��سد والف�س�د يف االأر�س، واأعاله م� يوؤدي اإىل 
تفتيت ال�سعب ومتزيقه وتقوية بع�سه وا�ست�سع�ف بع�س مبن�طقية اأو فئوية اأو غريهم�.

والله ي�أمر ب�لعدل واالإح�س�ن.
وتوزيع الدرج�ت الوظيفية على غري معي�ر الكف�ءة واال�س��تحق�ق مبن�طقية ونحوه� خروج 

عن العدل واالإح�س�ن اإىل اجلور واالإ�س�ءة.
14- إذكاء الصراع الديني:

وهو م� يطلق عليه ب�»اللعب ب�لورقة الدينية« كم�س��طلح �س���ئع يدل على انته�ج ال�سلطة 
�سي��سة اإذك�ء ال�رضاع الديني.

والله �س��بح�نه يقول نثۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )األنفال:39( ويقول نثڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چڇمث )البقرة:193(.

وي�س��تدل ب�الآيتني على وجوب اأال يخرج التع�مل الديني عن ق�عدة اإخال�سه لله وحده، ف�إذا 
�سحح هذا االأ�سل، وعمل به ح�ل التع�طي الديني مع االأمور والق�س�ي�، زال التع�سب وزال 

حتييز الدين وت�أويل ن�سو�سه واأدلته ل�س�لح طرف على اآخر.
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واالأ�س��ل ال�رضعي اأن ال ي�س��تدل بن�سو�سه اإال لله وم� ير�س��يه، ال تع�سب� وحتزب� ملذهب، 
اأو فرق��ة، اأو ط�ئفة، فهذا منهي عنه بعموم نثڑ ڑ ک ک ک کگمث )الش���ورى:13(، اأي 

اأقيموه لله وال حترفوه جلهة، رغبة اأو رهبة اأو ع�سبة.
وق�ل �سبح�نه وتع�ىل نثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓمث )آل عمران:105(.

فيحرم قطعي� اإذك�ء ال�رضاع الديني بني الطوائف واملذاهب واإ�س��ع�ل الفنت بت�سجيٍع اأو اإمداٍد 
اأو مع�ونٍة؛ والأنه بغي وعدوان وفتنة، فحرم نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )املائدة:2(.

وِفعلرُ ال�س��لطة ذلك اأو احل�كم اأو مع�ونيه يوجب على ال�س��عب ردعهم ونهيهم وحم��سبتهم 
على ذلك.

ف�إن مل يح�س��ل الردع اإال ب�ملق��س���ة وجب ذلك، واإن مل فكل و�سيلة الإزالة ومنع هذا املنكر 
والف�س�د والبغي من الو�س�ئل ال�سلمية)1(.

واآخر ذلك لزوم عزله ب�رضوطه املعتربة؛ لنق�سه ق�نون الوالية؛ والأنه و�سيلة للف�س�د واإزالة 
الف�س�د وو�س�ئله واجبة.

وواليته يف االأ�س��ل ب�طل��ة؛ ملخ�لفته مق�س��ود ال�رضع والعقد و���رضط الوالية، وهو جمع 
الكلم��ة وتوحيد الن����س واإق�مة م� ي�س��لح ودرء الفنت؛ ف�إذا ك�ن هو م��ن يفعل ذلك فواليته 

وت�رضف�ته ب�طلة، وبق�وؤه غري م�رضوع.
وواجٌب منعه وردعه بو�س���ئل حتقق ذلك: ق�نونية اأو ر�سمية اأو ق�س�ئية اأو �سعبية، واآخره� 

قي�م ال�سعب بعزله مب� لديه من الو�س�ئل الق�س�ئية وال�سلمية.
وهذه م�س���ألة اأخرى خ��سعة ل�رضوط غري م�س���ألة بطالن والية ذلك الوايل حتى ال يخلط 

بينهم�.
15- خصخصة المؤسسة األمنية والعسكرية لحماية الحاكم ال الشعب:

واملوؤ�س�سة الع�س��كرية واالأمنية اإمن� وجدت حلم�ية اأمن ال�سعب والدف�ع عنه وحفظ الوطن 
من اأي اعتداء.

1- بسطنا القول يف كتابنا هذا يف آليات التغيري السلمي.
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واإيج���د واإع��داد املوؤ�س�س��ة االأمنية والع�س��كرية فر�س عني عل��ى الدولة نثۇۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېمث )األنفال:60(.

ويجب على الوالة عموم� وعلى راأ�س الدولة خ�سو�س��� ت�سخري عمل املوؤ�س�سة الع�سكرية 
واالأمنية مل� و�سع له من حم�ية ال�سعب والوطن؛ الأن الوظيفة يف هذه املوؤ�س�سة هي اإج�رة من 
م�ل ال�سعب لعمل معني هو حم�ية ال�سعب والوطن ب�أجرة معينة من�سو�س عليه� وعلى نوع 

العمل الع�سكري واالأمني ومهم�ته.
ويف ح�ل انحراف النظ�م ووالته -خ��س��ة رئي�س الدولة- عن واجب�تهم يف خدمة م�س���لح 
ال�س��عب؛ تكون حم�ولة ال�سيطرة على املوؤ�س�س��ة االأمنية والع�سكرية يف راأ�س اأهداف احل�كم 
امل�س��تبد، بدءاً ب�إجراءات تدريجية لتعيني خ��س��ته ممن ير�سى، فتنحرف مهمة اجلي�س واالأمن 
اإىل: خدمة اأمن الفرد احل�كم واأعوانه، وا�ستعم�له يف قمع ال�سعب وثوراته ال�ستع�دة موؤ�س�س�ته 

اإىل و�سعه� املتع�قد عليه د�ستوري� وق�نوني�.
وقد ي�س��كل احل�كم وال بد اإن ا�ستط�ع قوات خ��س��ة به ت�س�هي القوات امل�سلحة، وتفوقه� 
م�آال يف قدراته� واإمك�ن�ته�، ويديره� مب��رضة، وي�س��عف -حينئذ- القوات الع�س��كرية الع�مة 

الوطنية.
وقد يدخله� يف ت�س��فية �رضاع�ت داخلية، وحروب تق�س��ي على قدراته� وقواته� وق�داته� 
االأكف�ء والوطنيني من الذين ميكن اأن يكونوا ح�ئال دون �سهواته ونزواته وت�رضف�ته امل�ستبدة 

يف خ�سخ�سة املوؤ�س�سة الع�سكرية.
وتظهر جراء ذلك مف��سد ومظ�مل يف القوات امل�سلحة واالأمن، وحتتكر الكلي�ت الع�سكرية 

والرتقي�ت واالأعم�ل واملن��سب اله�مة لط�ئفة اأو من�طق موالية للنظ�م.
وقد يعني يف تلك الدوائر اأ�سخ��س��� يتحكمون يف هذه االأمور ويعيثون يف االأر�س ف�س�دا، 
ويحمون املوالني لهم من املف�س��دين يف ظلمهم ونهبهم للم���ل الع�م، اأو اعتدائهم على اأموال 
واأعرا���س ودم���ء الن��س، فيحرمون كل مع�ر�س اأو خم�لف من ال�س��عب للنظ�م الف��س��د من 
حقه يف الوظيفة اأو الرتقية اأو املنح، وكم يعتدى على اأرا�ٍس وعق�رات وجت�رات واأ�س��خ��س 
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مع�ر�س��ني لذلك، وي�سكتون �س��وت ال�س��ح�فة واالإعالم احلر، ويزورون اإرادة ال�سعب يف 
االنتخ�ب�ت: رئ��سية اأو برمل�نية اأو حملية اأو طالبية اأو عم�لية اأو نق�بية.

وهذه املف��س��د والكثري غريه� ن�جت عن �س��يطرة ح�كم مف�س��د، ونظ�م منحرف م�س��تبد على 
املوؤ�س�س��ة االأمنية والع�سكرية والقب�س على مف��س��له� اله�مة وقي�دته� حتت �سلط�نه واأمره 
ونهيه، وهذه الت�رضف�ت وال�سي��س���ت تعترب من اجلرائم يف ال�رضع، وت�س��ل يف نه�ي�ته� اإىل 
حد االإف�س�د يف االأر�س، ووجب على ال�سعب منع الو�سول اإىل هذه املف�سدة الكربى، وواجٌب 
التع���ون ب��ني اأفراد اجلي�س واالأمن �س��ب�ط� واأفرادا للت�س��دي ملح�والت االنح��راف ب�لقوات 

امل�سلحة واالأمن عن مهمته� الوطنية.
وواجٌب على جمل�س الربمل�ن وكل قي�دات الوطن اإيج�د كل الو�س���ئل امل�نعة لذلك االإجرام؛ 
الأنه من دفع الف�س�د يف االأر�س، ومن االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر؛ الأن احل�كم الظ�مل اإذا 

وفر لنف�سه القوة احل�مية ل�سلط�ن �سخ�سه وقب�س على امل�ل، فقد متكن من ف�س�ده وظلمه.
وقد جعل الله ث�لث اأدوات االإجرام والف�س���د يف االأر�س لفرعون وه�م�ن »جنودهم�« نثڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌمث )القصص(.
وعلة اإ�س���فة اجلنود اإىل ركن الف�س�د وم�س�عده؛ الأن غ�ية هذه القوات حم�يتهم� ال لل�سعب 

وم�س�حله.
16- السياسة بالكذب:

ويف الن�س عن النبي å: »ثالثة ال ينظر الله اإليهم وال يزكيهم ولهم عذاب األيم..«، وذكر 
منهم »اإم�م كذاب«. اأخرجه م�سلم وتقدم.

وعل��ة هذا التغليظ مل� يرتتب على خط�ب احل�كم من اأمور ع�مة وخ��س��ة متعلقة مب�س���لح 
ال�س��عب؛ والأن ال�س��عب ي�س��غي ع�دة للخط�ب ال�سي��س��ي م��ن حك�مه؛ لتعلقه ب�أو�س���عه 
كمع�جلة ملعي�س��ة، وف�س الأزمة، وبن�ء الأمن واقت�س�د، ويعلقون االآم�ل على خط�به ووعوده، 

فمن حملل، ومن معلل، ومن مب�رض، ومن م�ستب�رض.
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ف���إن ك�نت اخلط�ب�ت ووعوده� كذب�، ك�ن تغريرا على ال�س��عب وغ�س���، وك�نت تخديرا له، 
وقلب� للحق�ئق عليه مب� ميكن للح�كم الف��س��د من خالل هذه ال�سي��س��ة حت�س��ني �سورة النظ�م 
واإيج�د موافقني واأن�س�ر وجم�هري غفرية من ال�سعب يقفون اأم�م من يو�سح لهم احلق�ئق على 

وجهه� وي�سطدمون ببع�سهم.
ويح�س��ل ب�لكذب الر�س��مي نق�س العه��ود واملواثيق والوعود واإيج�د امل�س���ريع واخلطط 
الوهمية ال�ستنزاف امل�ل الع�م، وهذا كله من الغ�س للرعية، ويف الن�س »م� من عبد ي�سرتعيه 

الله رعية ميوت يوم ميوت وهو غ��س لرعيته اإال حرم الله عليه اجلنة«)1(.
وواجب على اأهل احلل والعقد حم��سبة احل�كم على كذبه على ال�سعب وت�سليل الراأي الع�م 

وتزييفه احلق�ئق.
وق��د ذمهم الل��ه اأبلغ ذٍم و�س��م�هم املف�س��دين نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 

ںںمث )البقرة(.
ولل�سعب مق��س�ته على ذلك لريى فيه الق�س�ء حكم ال�رضع، من تعزيٍر اأو اإيق�ف اأو عزل مب� 

ين��سب احلدث والوق�ئع، وم� ترتب على كذبه من م�س�ر ومف��سد.
واإذا تبني كذب احل�كم حرم ت�س��ديقه واإع�نته، ويف�سق من فعل ذلك لقول النبي å »فمن 

�سدقهم بكذبهم واأع�نهم على ظلمهم فلي�س مني ول�ست منه ولن يرد علي احلو�س«)2(.
وواجٌب على ال�سح�فة واالإعالم بي�ن احلق املتعلق بكذب احل�كم؛ الأنه من الن�سيحة واالأمر 

ب�ملعروف والنهي عن املنكر، وال مينع من ذلك دليل، بل االأدلة على عمومه� يف ذلك.
ويج��وز اجلهر بذلك لقوله تع���ىل نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺٺمث )النساء(.

1- أخرجه مسلم برقم 380 من حديث معقل بن يسار.
2- تقدم خترجيه.
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وعلى العلم�ء واخلطب�ء بي�ن ذلك وجوبً�، وكذا واجٌب على اأع�س�ء الربمل�ن ا�ستدع�ء الرئي�س، 
اأو الوزراء مل�س�ءلتهم حول اإيه�م ال�سعب ب�لكذب والت�سليل.

والك��ذب من الكب�ئر، واإذا ك�ن من ح�كم فهو اأكرب؛ للن�س��و�س يف ذل��ك، واإذا ترتب عليه 
ف�س�د يف االأر�س �سمن بقدر ذلك وحو�سب وقو�سي.

سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة:
دة املحددة للم�سلحة الع�مة. 1- جتميد اإمك�ن�ت البالد الك�منة، واإهدار اإمك�ن�ته� املرُْر�سَ

2- التخري��ب التعليمي ت�أهيال، ومنهج�، واإدارة، وحت�س��يال، وبيع و�رضاء املوؤهالت وغ�س 
الطرف اأو التواطوؤ اأو ال�سكوت عن الغ�س والتزوير.

3- وجود البيئة الط�ردة لال�ستثم�ر ب��ستحواذ ط�قم الف�س�د عليه�، اأو م�س�طرة امل�ستثمرين، 
وعدم حم��سبة املف�سدين، واللعب ب�أمن وا�ستقرار البالد، وتخريب الق�س�ء، واملت�جرة ب�لعملة 

الوطنية مب� يجه�سه�.
4- ال�س��ري ب�لبالد بع�س��وائية وانته�ج �سي��س��ة رد الفعل ال املب���درة والتخطيط واملت�بعة 

والتقييم.
5- رفع الدعم عن �رضوري�ت واأ�س��س��ي�ت املطلوب�ت املعي�س��ية م��ع عدم توازن بتجفيف 
االإ���رضاف الر�س��مي، مم� يوؤدي اإىل الغ��الء والفقر والبط�لة وتدهور العمل��ة وظهور الطبقية 

امل�لية والع�س�بية.
6- االعتم�د على املعون�ت وامل�س�عدات من االآخر، وعدم االلتف�ت اإىل اإمك�ن�ت البالد.

7- ترك الق�س���ي� وامل�س�كل -خ��س��ة الكربى والوطنية- ع�لقًة بال حل ف�سال عن االإذك�ء، 
والتغذية، والتمديد.

8- �سي��سة التفريغ الأهم موؤ�س�س�ت الدولة عن مق�سود قي�مه� وواجب�ته� ك�لق�س�ء، واالأمن، 
واالإع��الم، وامل�لية، والدف���ع، واملحلية، والرتبية، مب� يوؤدي اإىل طوف�ن من التخلف، والف�س���د، 

والتخريب، والفقر، والبط�لة يف البالد. وهذه مف��سد من اأكرب املف��سد الواجب دفعه�.
9- �سي��سة احلكم ب�الإره�ب االأمني، والبولي�سي، واأجهزته املختلفة.
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10- �سي��سة التجويع، واالإفق�ر لل�سعب.
11- الهيمنة على مف��سل امل�ل، واملوؤ�س�سة الع�سكرية، واالأمنية، واالإعالمية، والق�س�ئية، 
والربمل�نية، واملحلية، و�س���ئر املف��س��ل القي�دية احل�كمة يف موؤ�س�س�ت ووزارات وحم�فظ�ت 
واإدارات الدول��ة؛ بحيث تغ��دو يف يد اأ�رضة اأو ط�ئفة اأو حزب اأو قبيلة اأو مذهب اأو ن�س��ب اأو 
�س��اللة، وهذا اأمر ممنوع �رضع�؛ ملخ�لفته مق�س��ود الوالية الع�مة من رع�ية م�س���لح ال�سعب 
واالأمة ككل؛ فبطل ذلك وحرم، والأن هذا خالف العدل واالإح�س�ن امل�أمور به، والأن ت�رضف�ت 

الوالة منوطة ب�مل�سلحة الع�مة ولي�س هذا منه�، ولغلبة اأدائه اإىل املف��سد؛ فحرم.
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السياسات الراشدة للدولة
1- سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى والحاجيات والترفيهيات:

اأم� ال�رضوري�ت ال�ست فهي:
حفظ الدين والنف�س والعر�س والعقل وامل�ل وحفظ اجلم�عة الع�مة.

ويجب اتخ�ذ ك�فة الو�س�ئل حلفظه�، وهو واجب على الدولة، وعلى راأ�سه� احل�كم رئي�س� اأو 
ملك� اأو اأمريا.

فحفظ الدين ب�إق�مة �س��ع�ئره وتعليمه ون�رضه والدف�ع عنه، واإق�مة االأ�س��ول الكربى، وهي 
اأرك�ن االإ�س��الم واالإمي�ن، واإزالة الكب�ئر ومظ�هر الف�س�د والفواح�س وبن�ء املوؤ�س�س�ت الدينية 

اجل�معة التي جتمع االأمة وكلمته�.
وتقيم الو�س��طية واالعتدال، وتدفع الغلو يف الدين والتفرق فيه؛ الأن الن�س��و�س يف حترمي 

ذلك قطعية.
وفر�ٌس العن�ية ب�مل�س���جد واإق�مة ال�سلوات ودرو�س العلم ال�رضعي والعلم�ء وحف�ظ القراآن 

وال�سنة وفقه�ئه�.
وحف��ظ اللغة العربية واجٌب �رضعي؛ الأنه و�س��يلة حلفظ الدين ومعرفته؛ الأنه نزل بل�س���ن 
عربي مبني، ويجب رد ال�س��به�ت وردع امل�س��للني واملفرقني لالأمة يف الدين، ومنع العدوان 

على الله ور�سوله اأو على �سنته، وعلى راأ�سه� ال�سحيح�ن، اأو على ال�سح�بة واآل البيت.
بل يجب ن�رض حمبتهم واال�س��تغف�ر لهم واالعتذار والرت�س��ي وال�سكوت عم� جرى بينهم؛ 

الأنه� تدفع مف��سد الفتنة الط�ئفية.
ومنع الردة واجب، وال يقبل دين مرتد نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چچمث )آل عمران(.

فدل على عدم القبول يف الدني� ال ر�سمي� وال �سعب� وال جمتمعي�؛ الأنه ذكر اجلزاء يف االآخرة 
يف نف�س الن�س نثڃ ڃ ڃ چ چچمث )آل عمران(، ووجب منع فتنة بقت�ل مرتد 

نثڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )األنفال:39(.
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وسياس��ة حفظ النفس واجبة ب�تخ�ذ تدابري االأمن واال�س��تقرار، واإق�مة العدل والق�س���ء 

الرا�س��د، وامل�س���واة يف احلقوق ب�لواجب�ت ومن��ع قطع الطرق�ت، وحم�ربة الث���رات، واإق�مة 
الق�س��س والعدل.

ويجب ال�س��لح بني القب�ئل والدول واجلم�ع�ت والفئ���ت املتق�تلة لعموم نثڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ںڻمث )احلجرات:9(.

وي�رضع اإق�مة الكلي�ت واملع�هد للبحث العلمي يف الطب يف ك�فة اأنواعه، وتوزيع اللق�ح�ت 
ال�س��حية ودفع م�س��بب�ت االأمرا�س من االأق��ذار واالأجن��س، ومنع املتِلف�ت من مواد م�س��عة 
وم�ستق�ت كيم�وية �س�مة، اأو اأدوية ت�لفة، اأو اأ�سمدة �س�مة، دفع� الآث�ره� ال�س�رة على احلي�ة.

ومن حفظ النف�س التدريب القت�يل الرفيع للقوات امل�س��لحة، تقليال للخ�س���ئر يف االأرواح 
واالأموال اأثن�ء املواجهة القت�لية، والعن�ية ب�ملوؤ�س�سة الع�سكرية واالأمنية.

وتنظيم حمل ال�س��الح يخدم حفظ النف�س؛ لورود النهي عن حمله يف اأزمنة واأمكنة يغلب 
فيه� ال�رضر من حمله كتجمع�ت وعيد وجمعة و�سوق اإال لل�رضورة مع احليطة الت�مة.

وب�جلملة: ف�سي��س��ة حفظ الدم�ء واالأنف�س واجبة، وو�س�ئله� واجبة؛ الأنه� حفظ لل�رضوري، 
فله� حكمه ا�ستقالال اأو ا�ستكم�ال.

وأما سياس��ة حفظ املال فب�تخ�ذ ك�فة الو�س�ئل ال�س��حيحة حلم�ية امل�ل وتنميته، واإدارته، 

وتوزيعه، وا�س��تثم�ره، وحفظ موارده الظ�هرة والب�طنة، وحفظ العملة الوطنية من التالعب 
به�، والرق�بة على ال�سوق التج�رية وامل�لية، واالإنت�ج وال�سن�عة، والرثوة الزراعية واحليوانية 
وقط�ع���ت الرثوة اجلغرافية، والرثوات القومية الكربى من نفط وغ�ز ومع�دن، وحم�ية امل�ل 
الع�م)1(، وحم�ربة البط�لة والف�س���د امل�يل واالإداري، وعزل متورطي الف�س���د امل�يل واالإداري 

ومق��س�تهم، وتفعيل دور الرق�بة واملح��سبة وبن�ء نه�سة اقت�س�دية �س�ملة.
وأما سياس��ة حفظ العرض فواجب على الدولة ن�رض الف�س��يلة واتخ�ذ �سي��س�ت مو�سلة 

لذلك.

1- بسطنا األمر يف كتابنا هذا يف فقه املال العام.
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وواجب العن�ية ب�الأخالق وال�س��لوك و�سي�نة احلقوق اخل��سة والع�مة بني االأفراد واملجتمع، 
والرتبية على ذلك يف املن�هج الدرا�س��ية، والو�س�ئل االإعالمية، ومنع العدوان على االأعرا�س 

ب�لهمز وال�ستم والقذف والتهم الب�طلة، �سي��سية اأو كيدية.
وحفظ املراأة ورع�يته�؛ الأنه� اأ�س��ل العر�س، و�سي�نة �س��معته� واإبع�ده� عن االمته�ن وم� 

يوؤدي اإىل ا�ستغالل عر�سه�.
ويج��ب منع اأم�كن الدع�رة واملراق�س الف�جرة، والقنوات اخلليعة واأنواع االإعالم االإب�حي اأو 
امل�س��وق للدع�رة، وبيع االأعرا�س تلفزة و�س��ح�فة و�سبك�ت وغريه�، ومنع ا�ستغالل عر�س 

املراأة وزينته� ومف�تنه� يف الت�سويق االإعالين والتج�ري.
وأما سياس��ة حفظ العقل فواجب على الدولة بن�ء التعليم املوؤدي اإىل نه�س��ة �س�ملة؛ الأنه 

اأ�س����س ذل��ك، واالهتم�م والعن�ية به من اأكرب امل�س���لح، ويجب الت�س��جيع والتحفيز ورع�ية 
املوهوبني والنوابغ؛ لعموم نفعهم على البالد والعب�د.

ورع�ي��ة البحث العلمي وبن���ء مراكزه وتطوي��ره، واالخرتاع والفكر والثق�فة ال�س��حيحة 
والعلم ال�رضعي، وحم�ربة كل و�سيلة توؤدي اإىل ت�سليل العقل والفكر وانحرافه، ومنع الغ�س 
والتزوير للنت�ئج والوث�ئق الدرا�س��ية، ورع�ية املعلم رع�ي��ة ع�دلة ت�مة تليق مبهمته، والعن�ية 

ب�ملن�هج ونوعيته� واالإدارات التعليمية والكف�ءات)1(.
وأما سياسة حفظ الجماعة العامة فهي املق�سد ال�س�د�س لل�رضع، وقد زدن�ه �رضورة واإن 

ك�ن مل يذك��ره االأقدمون اإال اأن جعله مق�س��دا هو الالئق به؛ لداللة اأ�س��ول ال�رضع وقواعده 
ون�سو�س��ه وت�رضف�ته على حفظه، والأن عدمه انعدام لغريه من املق��سد ال�رضورية، ونعني 

ب�جلم�عة املجتمع ودولته وال�سعب واالأمة.
فيج��ب على الدول��ة جمع الكلم��ة وال�س��ف الوطني وال�س��عبي والديني ووح��دة القرار 
ال�سي��س��ي، ودفع الفتنة ومنع الفرقة واأ�سب�به�، وال�سعي اإىل وحدة كربى للعرب وامل�سلمني، 
والدف�ع عن ق�س�ي�هم املحلية والدولية، وحرمة التع�ون مع دول مع�دية ل�رضب دولة م�سلمة 

1- انظر فقه الرتبية والتعليم من كتابنا هذا، فقد بسطنا ذلك مبا يليق.



235املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 235املقدمة فـي فقه الع�رص234 املقدمة فـي فقه الع�رص 234

اأو احتالله� اأو ح�س���ره� اأو التدخل يف �س��ئونه�، وال�س��عي لوحدة �سوق عربية واإن�س�ء حلف 
ع�سكري موحد و�سوال اإىل الوحدة ال�سي��سية واجلغرافية الكربى.

ويجب منع و�س�ئل الفرقة املن�طقية، اأو الط�ئفية، اأو احلزبية، اأو العرقية؛ الأنه� و�س�ئل حلفظ 
اجلم�عة فوجبت.

واأم� احل�جي�ت فمنه� اليوم اإق�مة البنية التحتية من موا�سالت جوية وبحرية وبرية، وكهرب�ء، 
و�سبك�ت االأنظمة االإلكرتونية احل��سوبية، و�سبك�ت ال�رضف ال�سحي، و�سبك�ت املي�ه.

ويدخل يف احل�جي�ت اأنظمة االت�س�الت املدنية والع�سكرية؛ للح�جة اإليه� يف تنظيم احلركة 
اجلوية والبحرية والربية والع�سكرية يف النط�ق املدين والع�سكري.

وتنظيم احلركة امل�لية والتج�رية الع�ملية واملحلية، وغري ذلك.
ومن احل�جي�ت الواجب على الدولة رع�يته�: ال�سي��سة التج�رية واالقت�س�دية وامل�لية، حف�ظ� 

على االأمن الغذائي واالأمن االجتم�عي واال�ستقرار االأمني واملعي�سي.
واحل�جي�ت هي كل م� ال بد منه للحي�ة الب�رضية، بحيث يعد فقده� خروج� اإىل ال�سيق واحلرج 

وامل�سقة.
ولكل ع�رض ح�جي�ته، وهي احل�جي�ت املتغرية، واأم� الث�بتة فال بد منه� لالإن�س���ن يف خمتلف 

االأزمنة واالأمكنة، ك�لبيع وال�رضاء وال�سكن، ونحو ذلك.
واحلرية من احل�جي�ت امل�س��تمرة، فهو مق�س��د ح�جي مالزم لالإن�س�ن موؤٍد عدمه اإىل امل�سقة 

والعنت؛ لذا رعته ال�رضيعة و�سبطته يف االأقوال واالأفع�ل واالعتق�دات.
ومنه التعبري عن الراأي والفكر والبحث الن�فع ال م� �رض؛ الأن ال�رضر مدفوع.

فعل��ى الدولة رع�ية هذا املق�س��د احل�جي والعن�ي��ة به وتنظيمه وتقوميه مب� يخدم امل�س���لح 
الع�مة ويدفع ال�رضر والف�س�د.

واحل�جي���ت تنزل منزل��ة ال�رضوري�ت كثريا؛ الأنه� ركن منه� اأو ���رضط له�، فال ميكن اإق�مة 
ال�رضوري�ت اإال ب�إق�مة احل�جي�ت، واإال ا�س��تبهت حي�ة الب�رض ب�حليوان املتوح�س الذي ال تلزمه 

املدنية وال احل�س�رة وال الدولة، وهذا خم�لف ملق�سد اال�ستخالف ال�رضعي لالإن�س�ن.
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وجعلن� احلرية مق�س��داً ح�جيً�، وجعلن� اجلم�عة مق�س��داً �رضوري��ً�؛ الأن احلرية ميكن بدونه� 
عي�س مع م�س��قة وعنت، بخالف اجلم�عة، ف�إهداره� اإهدار لل�رضوري�ت: النف�س وامل�ل والعقل 

والدين والعر�س.
وال�س��ن�عة واالإنت���ج ب�أنواع��ه واال�س��تثم�ر م��ن احل�جي���ت املع����رضة التي تن��زل منزلة 
ال�رضوري�ت؛ الأن انعدامه� يخرج ال�س��عب من حي�ة اال�ستقاللية والقوة والتمكني اإىل احل�جة 

والتبعية واالرته�ن لالآخر وال�سعف، وهذه مف��سد كبرية.
2. الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البالد:

وال�رضاكة الوطنية يف اإدارة البالد من العدول ذوي الكف�ءة والقوة من احلكمة؛ كونه� توزع 
امل�س��ئولية وامل�س���ءلة والتكليف ب�حلفظ واحلم�ية والبن�ء الع�م لكل م� يحقق امل�س�لح الع�مة 
ويدفع الف�س���د واملف��سد، وتوزيع امل�سئولية يف هذه املع�ين حم�ية وحفظ� هو تع�ون على الرب 

والتقوى، وهو مطلوب �رضعي.
وكذا تو�س��ع ق�عدة �سن�عة القرار ب�مل�س���ركة الفعلية يف اإدارة احلكم، اأو امل�س�ركة احلقيقية 
يف اختي���ر م��ن يدير احلكم اختي�را حرا و�س��ف�ف� ونزيه� بعيدا عن االلتف���ف والتح�يل واملكر 
واخلداع ال�سي��سي، وعن التح�لف�ت امل�سلحية التي ال تنظر اإىل امل�س�لح الع�مة لالأمة، مقدمة 
م�س���حله� الذاتية اخل�دمة للبق�ء املعمر يف مراكز القرار الأ�س��خ��س اأو ع�ئلة اأو فئة اأو منطقة 

اأو قبيلة اأو ن�سب.
ف�إن ال�رضاكة الوا�س��عة اأو الك�ملة من مق��س��ده� منع تقدمي امل�س�لح اخل��سة على امل�س�لح 

الوطنية العلي� والع�مة للبالد والعب�د، وهذه م�سلحة ع�مة عظيمة معتربة فطلبت.
والأنه��� حتقق التع�ون ال�س��عبي الع�م بني الدولة، وفئ�ت ال�س��عب ومكون�ته وموؤ�س�س���ته 
احلقوقية والنق�بي��ة والتنموية واخلريية؛ لوجود الب�عث الذات��ي احل�مل على التع�ون ب�لفطرة 

والدي�نة نظرا مل� يراه ال�سعب ويلم�سه من حتقق م�س�حله على اأر�س الواقع.
وقولن��� »ب�لفط��رة والدي�نة« الأن االإن�س���ن بفطرته تع�وين، والدين ج���ر على وفق الفطرة 
ىئىئمث  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ  ۇئۇئ  وئ  نثەئ وئ  تع���ىل  يق��ول  االإن�س���نية، 
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)املائ���دة:2(، ويقول �س��بح�نه نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 
ېمث )الروم:30(.

ومل� ك�نت ال�رضيعة ط�لبة لتحقيق امل�س�لح الكربى الع�مة ودفع املف��سد، ف�ل�رضاكة احلقيقية 
الرا�سدة و�سيلة لتحقيق ذلك على وجه االإح�س�ن الت�م؛ الأن عمل اجلم�عة اأمت واأكمل، ويد الله 

مع اجلم�عة.
والأنه� وجه من اأوجه ال�س��ورى امل�رضوعة نثں ں ڻمث )الش���ورى:38(، ويغلب على 

ال�سورى احلقيقية الو�س��ول ب�الأمور اإىل غ�ية االإح�س�ن املق�سود واملطلوب �رضع� نثھھ 
ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(.

وال�رضاك��ة دافع��ة لكثري من املف��س��د الكربى؛ الأنه� ت��وؤدي اإىل التقليل م��ن فر�س الفتنة 
واالن�سق�ق�ت الداخلية والقالقل.

وحتبط ا�س��تثم�ر العدو للو�س��ع، وتقلل من ال�سم�رضة ال�سي��س��ية والنخ��سة لبيع م�س�لح 
البالد خدمة جلهة يف الداخل واخل�رج.

وحتق��ق العدل املتوازن يف توزي��ع الوظيفة الع�مة، والرثوات، والت��وازن املتك�فئ للفر�س 
بني اأبن�ء ال�سعب حتى ال تت�ح الفر�س للبع�س ومتنع عن البع�س، فيتفرد ب�لفر�س يف التعليم 
والت�أهيل ويف اال�س��تثم�ر والقي�دة ن�فذون ي�س��تلمون زم�م القي�دة والوظيفة وامل�ل والت�أهيل، 

والن��س لهم تبع واأتب�ع.
لذلك كله فال بد من ال�رضاكة الوطنية الع�دلة احلقيقية يف احلكم: اإدارة، و�سن�عة، وتقومي�.

3. سياسة العدالة الشاملة وتكافؤ الفرص والمساواة العادلة في الحقوق والواجبات، 
وعدالة األجور والعدل الوظيفي سياسات واجبة:

الأن العدل ق�مت عليه ال�سم�وات واالأر�س واأمر به الله ر�سوله نثچ چ چ ڇ ڇ 
ژڑمث  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

)النحل(، وهذا من العدل.
وقلن� »ال�س�ملة« لعموم التكليف به� اأقواال واأفع�ال زم�ن� ومك�ن� واأ�سخ��س�.
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ف�لواج��ب الع��دل يف اخلط�ب ال�سي��س��ي عموم�، ويف التقيي��م، اأو اخل�س��ومة، اأو االأعم�ل، 
والت�رضف���ت، واخلدم���ت، واملق��س���ة؛ لقوله تع���ىل نثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦمث 

)األنعام:152(.
ويجب العدل �رضع� مع املخ�لفني واملع�ر�س��ني ال�سي��س��يني واخل�س��وم ولو ك�نوا مع�ديني 

نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )املائدة:8(.
اأي: ال يحملكم البغ�س واخل�سومة لقوم على اأال تعدلوا معهم.

والع��دل ال يخت���س بح�ل اأو زمن اأو مك�ن، بل هو ع�م يف االأحوال املختلفة: �س��لم�، وحرب�، 
واأمن�، وخوف�.

وعموم املك�ن ي�سمل �س�ئر املن�طق اجلغرافية.
فالعدل املناطقي االنتقائي محرم، وهو اأن يخ�س به منطقة دون غريه�.

فت�سملهم دون غريهم خدم�ت الدولة من تعليم، وت�أهيل، وبنية حتتية كطرق ورع�ية �سحية 
وخدم�ت الكهرب�ء واله�تف واملي�ه، والتعيني القي�دي الع�سكري واملدين.

فهذا ونحوه من العدل املن�طقي الذي يرتتب عليه ظلم ع�م. وتع�مل الدولة مع ال�سعب على 
اأ�س��س جغرايف من�طقي عمل ال تقره ال�رضيعة؛ الأنه جور وحيف وفيه مف��سد جمة.

ويجب العدل بني الن��س اأم�م الق�س���ء والنظ���م والق�نون، ف�إمن� هلكت االأمم الإق�مة احلق على 
اأن����س وت��رك اآخرين »اإمن� اأهلك من ك�ن قبلكم اإذا �رضق فيهم ال�س��عيف اأق�موا عليه احلد، واإذا 

�رضق فيهم ال�رضيف تركوه«)1(.
والعدالة يف الدرج�ت الوظيفية، واخلدم�ت، واحلم�ية، وتك�فوؤ الفر�س.

ويعط��ى كل ذي ح��ق حقه، ويتع�مل م��ع كل من خ�لف يف الدين من الكف���ر اأهل الكت�ب 
وامل�رضكني ب�لعدل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ 

ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.
ک  کک  نثک  )الش���ورى:40(،  ےۓمث  ے  ھ  نثھ  اعت��دى  اإن  وب�ملث��ل 

1- تقدم خترجيه.
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گگ گ گڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )البق���رة(، وفت��ح ب���ب العف��و 
نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.

وتكافؤ الفرص اأم�م ال�س��عب هو من الق�س��ط والعدل املطل��وب على العموم نثٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )النس���اء:135(، وهذا 
ع�م ف�سمل تك�فوؤ الفر�س.

فال ي�رضع ا�س��تئث�ر فئة بفر�س التعليم واالبتع�ث واخلدم�ت والرع�ية والوظيفة واملن��سب 
القي�دية، وت�سهيالت ا�ستثم�رية وم�لية، بل امل�رضوع العدل بني اأفراد ال�سعب بذلك.

وواجب أن تعدل الدول يف األجور والرواتب ملوظفيه� مب� يتن��س��ب مع �رضوري�ت املعي�س��ة 

وح�جي�ته� بتو�سط.
والرات��ب اإن مل يف ب�أ�س��د ال�رضوري�ت وهو الغذاء واللب�س وال��دواء فهو غنب ف�ح�س، وهو 
يف العق��ود حمرم، ويلزم -حينئذ- اأجرة املثل؛ والأنه نوع م��ن االنته�زية للح�جة والفقر، وهو 
خلق مذموم ال تر�س���ه ال�رضيعة؛ والأنه يفتح ب�ب الف�س�د االإداري واأخذ الر�سوة وترك االإتق�ن 
واالإبداع واالإخال�س ب�لعمل وغري ذلك، ودفع املف��س��د واجب، ومن و�س�ئله� العمل ب�سي��سة 

عدالة االأجور)1(.
4. سياسة اإلحسان واإلكرام والتحفيز والجزاء:

واالإح�س�ن معنى يتج�وز العدل؛ اإذ العدل يفيد املط�بقة يف عمل م� يجب.
واالإح�س�ن هو اإتق�ن عمل م� يجب اإتق�ن� يحقق زي�دة على املطلوب ب�لعدل.

واإح�س�ن العمل درجته فوق عمل العمل ملجرد اإ�سق�ط الطلب والتكليف به.
واالإح�س���ن جهد زائد على جهد القي�م ب�لعمل؛ فتقرر �رضع� جعله اأ�س��ال غ�ئي� يف االأعم�ل؛ 
الأنه يرائي فيه اخل�لق وال يرائي املخلوق، ومراءاة اخل�لق مطلوبة »االإح�س�ن اأن تعبد الله ك�أنك 
ت��راه«)2(، وهي دائمة �رضورًة؛ لدوام املراقبة، بخالف مراءاته اخللق فمذمومة، وهي خمت�س��ة 

1- وقد تكلمنا يف مواضع من كتابنا هذا بأبسط فلرياجع.
2- متف��ق عليه من حديث أبي هريرة )البخاري برقم 50، ومس��لم برق��م 102(، وهو حديث تعليم جربيل الدين 
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ْبَدلرُ اإ�س�ءًة عند عدمه. مبحل االطالع وترُ
واالإح�س�ن تكليف مطلوب �رضع� على وجه ع�م »اإن الله كتب االإح�س�ن على كل �سيء«)1(، 

وم�أمور به نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(.
وم�أم��ور مبك�ف�أت��ه؛ الأن��ه جه��د نوعي زائ��د على جم��رد الع��دل نثۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉېمث )الرحمن(، وهذا خرب مق�سود به االأمر والتكليف.
واإخراج االأمر ب�سيغة اخلرب ال ب�سيغة االإن�س�ء دليل على ثبوته وق�عديته وت�أكد طلبه.

وهو م��� كتبه الل��ه يف مع�ملته خللق��ه نثگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ںںمث )الكه���ف(، ك�أ�س��ل يق����س علي��ه كل عمل فيه تق�س��ري نثڈ ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱڱمث )النحل(.
ويجرب النق�س، وي�س��د فجوة التف�وت بني اأعم�ل ال�س��خ�س يف ذلك رحمة من الله واإكرامً� 

للع�ملني املوؤمنني.
وفرض على الدولة التزام �سي��س��ة االإح�س���ن يف اإدارة البالد، الأنه واجب الو�سول به� اإىل 

اأعل��ى م�س��توي�ت املك�ف���أة واملواكبة الأعلى م�س��توي�ت القوى الدولية يف الع�مل اقت�س���دي� 
و�سن�عي� وعلمي� وتكنولوجي� وع�سكري� وجمتمعي� واإن�س�ني�.

والو�س��ول ب�لبالد اإىل من�ف�س��ة اأعلى م�ستوي�ت القوى الع�ملية يف ك�فة املج�الت ال يكون 
اإال ب�الإع��داد التقني والنوعي، وهذا هو االإح�س���ن، وال يتم اإال ببذل غ�ية امل�س��تط�ع يف ذلك. 

وه��و: اجلهد املبذول النوعي لذلك، وه��ذا مطلوب مفرو�س نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېمث )األنفال:60(.

ف�الأمر نثۇمث واجب؛ الأنه االأ�سل يف االأمر ال�رضعي.
وغ�يته العلي� تدل عليه نثۆ ۈمث، اأي غ�ية ا�ستط�عتكم، وهو اجلهد النوعي.

.å للنيب
1- تقدم خترجيه.
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ونثۈ ٴۇمث ع�م��ٌة ل��كل قوة يف ك�فة املج���الت بدليل »من« التي اإذا دخل��ت على النكرة 
ن�س��ت على العموم، وخ�س القوة الع�سكرية ب�الأمر امل�ستقل نثۋ ۋ ۅمث مع اأنه� 

داخلة دخوال اأولي� يف عموم االأمر ب�لقوة؛ الأنه� ح�ر�سة للقوة ك�فة.
ورب�ط اخليل كن�ية عن العدة الع�سكرية)1(.

وغ�ي��ة ه��ذا االأمر ال�رضع��ي ب�لقوتني من�سو�س��ة يف قوله تع���ىل نثۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ىائ ائ ەئەئمث )األنفال:60(.

فلزم الو�س��ول اإىل هذا املطلوب بحيث يحقق االإره�ب االقت�س���دي، والتقني، والنه�سوي 
الع���م، ال االإره�ب العدواين املرفو���س الذي تنهجه كب�ر دول الع�مل هيمن��ًة ونهبً� واحتالاًل 

وتهديداً وتدخاًل يف ال�سئون الداخلية للدول االأخرى.
فه��ذا اإره���ب مرفو�س ك�إره���ب قط�ع الطرق وع�س���ب�ت العدوان امل�س��لح على املدنيني 

مب�سمي�ت خمتلفة تفجريا واغتي�ال واأ�رضا وتخويف� وتهديدا.
بخالف االإره�ب االقت�س���دي والتقني والنه�سوي والع�سكري املحقق لتوازن القوى، فهو 

مفرو�س ال مرفو�س.
واحل��سل اأن االإح�س�ن يف العمل مطلوب �رضع�، وهو �س�مل الإح�س�ن التع�مل عموم� نثې 

ې ىمث )البقرة:83(، وهذا ع�م مل�سلم وغري م�سلم.
ومطلوب ش��رعا اتخاذ وس��ائل تكريمية وتحفيزية؛ لتحقيق االإح�س�ن؛ الأنه� مق�سودة 

�رضعً� نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(، وهذا طلب ملك�ف�أة من اأح�س��ن، وقد 
خرج خمرج اخلرب لت�أكيده، ويف الن�س »ومن اأح�سن اإليكم فك�فئوه«)2(.

واالإكرام و�س��يلة اإليه نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )يوسف:21(، وترتتب 

1- تس��تعملها الع��رب للداللة على ش��دة القوة احلربية، فتقول »بنو فان كثريو رب��اط اخليل« أي: أهل حرب. 
وكثريو الرماد، أي: كرماء.

2- أخرجه اإلمام أمحد يف املس��ند بس��ند على ش��رط الش��يخني برقم 5365 عن ابن عمر عن النيب å قال »من 
استعاذ باهلل فأعيذوه، ومن سألكم باهلل فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى عليكم معروفا فكافئوه فإن مل جتدوا 

ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأمتوه«. وهو يف سنن أبي داود برقم 1674.
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ڤڤمث  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  نثٺ  عظيم��ة  م�س��لحة  علي��ه 
)يوس����ف(، ف�متنع عن خي�نة ال�س��يد؛ معلال ذلك ب�أنه اأح�س��ن اإليه؛ مبين� اأن مواجهة االإح�س�ن 

ب�الإ�س�ءة ظلم مهلك.
ومل� ك�نت الو�س�ئل ت�أخذ اأحك�م املق��سد؛ فعلى الدولة االإكرام والت�سجيع والتحفيز بو�س�ئل 
تو�س��ل اإىل اإح�س�ن االأداء والعمل ب�إتق�ن يف �س���ئر قط�ع�ت الدولة، فهذه و�س�ئل م�رضوعة؛ 

الإي�س�له� اإىل مطلوب �رضعي.
ويش��رع تشجيع الباحثني، واملخرتعني، واملبدعني، واملوهوبني، ورع�يتهم، وابتع�ثهم طلب� 

لت�أهيلهم يف ك�فة املج�الت؛ الأنه من االإح�س�ن وو�سيلة اإليه.
وكذا تكري��م املخلصني يف االأعم���ل، واملتقنني، وامللتزمني ب�الأنظم��ة واللوائح والقوانني، 

واملن�س��بطني ح�س��وراً واأداًء يف العم��ل، واالأقدم��ني، واملن��س��لني، واملج�هدي��ن، ورع�يتهم 
وتكرميهم، واأ�رض ال�س��هداء واجلرحى من الع�سكريني واملدنيني الذين ق�سوا دف�ع� عن الواجب 

ال�رضعي عن الوطن واأمنه وا�ستقراره، وعن املواطن دمه وم�له وعر�سه.
ومن هذا الباب تش��رع العالوات، والت�س��كني الوظيفي، والقر�س احل�س��ن، وال�س��ه�دات، 

واالأو�س��مة، والرتقي���ت، والتعوي�س���ت، والهب�ت، والكف���الت، وامليزات، والت�س��هيالت، 
واالإ�س���دة، وكلمة ال�س��كر والعرف�ن على املالأ، والتنبيه على املح��سن، وح�سور راأ�س الدولة 
وقي�داته� الكربى فع�لي�ت التكرمي حتفيزا و�سكرا، وكل هذا من مفردات وو�س�ئل االإح�س�ن.

وقد ق�س��د ال�رضع االإ�س�دة ب�ملح��سن، ف�أ�س���د ر�سول الله å ب�ل�سوت يف احلرب وال�سلم، 
ف�الأول »�س��وت اأبي طلح��ة يف اجلي�س ك�ألف رجل«)1(، والث�ين نح��و »لقد اأوتيت مزم�را من 
مزام��ري اآل داوود«)2(، وق�ل »م� �رض عثم�ن م� فعل بعد اليوم«)3(، م�س��يدا بجهده احلربي وق�ل 

1- تقدم خترجيه.
2- متفق عليه من حديث أبي موسى األشعري يف البخاري برقم 5048، ويف مسلم برقم 1887.

3- أخرجه أمحد بس��ند حس��ن برقم 20649، وحسنه الرتمذي برقم 3701، وقال احلاكم صحيح اإلسناد، وقال 
الذهيب صحيح كما يف املستدرك والتلخيص 4553. وتصحيح الذهيب لعله ألنه قال يف الكاشف عن كثري ُوِثق. وقال 

العجلي ثقة. وذكره ابن حبان يف الثقات.
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»اإن اأَمنَّ الن��س عليَّ اأبو بكر«)1(، �س�كرا له �سنيعه وم� قدم للر�سول والر�س�لة، وق�ل »من قتل 
قتيال فله �سلبه«)2(، حمفزا على القت�ل يف �سبيل الله.

وق�ل »اإن ق�مت على اأحدكم القي�مة ويف يده ف�س��لة فليغر�س��ه�«)3(، وهذا اأمر مبوا�سلة اجلهد 
واإح�س�نه ولو عند �سدة.

يِّه� وبحريه�، والب�ب يف هذا كثري)5(. ونهى عن املثلة)4( واالإ�س�ءة للحي�ة عموم� َبرِّ
5. السياسات التسع للنهضة الشاملة:

وهي �سي��س���ت مطلوبة �رضع� على الدولة، ومق�سود تدل عليه اأ�سول وقواعد ون�سو�س 
ال�رضع)6(.

1- أخرجه البخاري برقم 466 ويف مسلم برقم 6320 من حديث أبي سعيد قال: خطب النيب å فقال إن اهلل 
خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند اهلل فبكى أبو بكر Ê فقلت يف نفس��ي ما يبكي هذا الش��يخ 
إن يكن اهلل خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند اهلل فكان رسول اهلل å هو العبد، وكان أبو بكر 
أعلمنا قال يا أبا بكر ال تبك إن أمن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليا من أميت الختذت 

أبا بكر ولكن أخوة اإلسام ومودته ال يبقني يف املسجد باب إال سد إال باب أبي بكر.
2- أخرجه البخاري برقم 3142 ومس��لم برقم 4667 من حديث أبي قتادة بلفظ »من قتل قتيا له عليه بينة فله 

سلبه«.
3- أخرجه أمحد برقم 12925 عن أنس قال: قال رس��ول اهلل å »إن قامت على أحدكم القيامة ويف يده فس��لة 

فليغرسها«. قلت: رجاله رجال الشيخني إال محاد بن سلمة فهو من رجال مسلم وأخرج له البخاري متابعة.
4- قولن��ا »ونه��ى عن املثلة« احلديث أخرجه أبو داود برقم 2669 من حديث مسرة بن جندب قال كان نيب اهلل 
å حيثنا على الصدقة وينهانا عن املثلة فأتيت عمران بن حصني فسألته فقال كان رسول اهلل å حيثنا على 
الصدقة وينهانا عن املثلة. قلت: وسنده حسن. وأخرج الرتمذي برقم 1048 له شاهدا من حديث بريدة بن احلصني 
وقال حس��ن صحيح. وأخرجه النس��ائي برقم 4047 من حديث أنس بسند صحيح على شرط الشيخني بلفظ »كان 
رسول اهلل å حيث يف خطبته على الصدقة وينهي عن املثلة«. وأخرجه أمحد بهذا اللفظ من حديث عمران بن 

حصني برقم 19871 وسنده على شرط مسلم.
5- راجع فقه البيئة من كتابنا هذا.

6- فأمة اإلسام نثٺ ٺ ٺ ٿمث )آل عمران:110(.
وهي القائمة على الوس��طية واالعتدال، وشهادتها نافذة على الكافة من األمم نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃمث )البقرة:143(، ودينها هو الظاهر نثک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )الصف(.
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واخل��روج ب�الأم��ة من ح�لة ال�س��عف ال�س���مل اإىل الق��وة ال�س���ملة فر�س نثۇۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېمث )األنفال:60(.

وال�س��عف �س���مل الأنواع ال�س��عف التعليمي، واالجتم�عي، واالقت�س���دي، وال�سي��س��ي، 
والفكري، واالأمني.

والنقلة من هذا الو�سع اإىل غ�ية القوة امل�ستط�عة تكليف واجب ي�سمل االقت�س�د، والتعليم، 
واالأمن، والتكنولوجي�، واملجتمع.

وكل معنى قوة يف ك�فة املج�الت اخل�دمة للم�س���لح الع�مة الدافعة للمف��سد وال�رضر قوة 
مطلوٌب حت�سيله�.

ويلزم م� ال يتم اإال به من الو�س���ئل، فهو تكليف بنه�س��ة �س���ملة يتن��سب مع و�سع االأمة 
ومك�نته� ويفوق اأو ي�س�وي املثل الع�ملي.

وال بد �رضع� على الدولة اأن حتمل هذا امل�رضوع النه�س��وي ال�س���مل، واإال ق�دت االأمة اإىل 
ال�س��عف وخ�لفت مطلوب ال�رضع ومق�س��وده من التمكني لالأمة نثچ چ چ ڇ 

ڇ ڇمث )النور:55(.
وال بد لهذا اأن تتخذ و�س�ئل و�سي��س�ت الزمة للنه�سة ال�س�ملة ميكن ح�رضه� يف ت�سع:

1( التعليم اال�سرتاتيجي: منهج� ومدر�س� واإدارة وو�س�ئل وبحث� واخرتاع� وتنفيذا.
2( االأمن واال�ستقرار بكل مع�نيه وو�س�ئله واإجراءاته.

3( االأمن امل�يل والغذائي واالقت�س�دي ال�س�مل.

واخلامت واحلق املعتمد عند اهلل نثڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  نثڦ  عم���ران(،  )آل  گگمث  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچمث )آل عم���ران(، وش��ريعة هذه األمة مهيمنة على ما س��واها نثڈ ژژمث 

)املائدة:48(، وهي حتمل مشروعا رساليا إىل العامل نثک ک گ گ گگمث )األنبياء(.
والعمل اإلصاحي يف األرض عليهم فرض ومراقب ومسئول نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )التوبة(. إىل غري هذه النصوص اليت تدل على أن مكانة هذه األمة 
مكان��ة قيادية، وال بد عليها -حينئذ- من اختاذ الوس��ائل املوصلة إىل حتقيق ه��ذا املقصود التمكيين القيادي يف 

األرض، وهذه السياسات التسع على رأسها، والوسائل تأخذ أحكام املقاصد.
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4( �رضامة الق�س�ء الع�دل امل�ستقل، والبت الع�جل يف الق�س�ي�، خ��سة م� تعلق ب�ال�ستثم�ر 
والف��سدين من الن�فذين، حلم�ية م�رضوع النه�سة ال�س�ملة.

5( التخطيط ال�س�مل للنه�سة ومراحله� تنفيذا ومت�بعة وتقييم� وتطويرا.
6( �سي��س��ة التطهري ال�س���مل للدولة من ك�فة اأنواع الف�س�د واملف�س��دين مهم� ك�ن مركزه 

وقوته ونفوذه.
7( اإق�مة البنية التحتية ال�س���ملة احلديثة من طرق�ت وات�س���الت ونقل وكهرب�ء و�س��حة 

ع�مة ومي�ه، وهذه و�سيلة للنه�سة وتتعذر من دونه�، فطلبت �رضع� طلب� و�سيلي�.
8( الت�سهيل لال�س��تثم�ر يف البالد وا�س��ترياد اخلربات والتقني�ت الع�لية وتعلمه� و�سوال 

اإىل اإنت�جه� وطني�.
9( حكوم��ة كف�ءة حتمل م�رضوع النه�س��ة تخطيط�، وتنفيذا، ومت�بع��ة، وتقييم�، وتطويرا 
مبرحلية م�س��تمرة مدرو�س��ة ومزمنة، مرتفعة عن امل�س���لح وامل�س���ريع ال�س��يقة التي تعود 

ب�الإبط�ل على مق�سود ال�رضع يف بن�ء امل�س�لح الع�مة.
فهذه الو�س���ئل هي الو�س���ئل الكربى الالزمة لتحقيق النه�سة ال�س���ملة، والو�س�ئل ت�أخذ 

اأحك�م املق��سد.
6- مواجهة ومعالجة السياسات الخاطئة:

ويج��ب مع�جلة ومواجهة ال�سي��س���ت اخل�طئة، وق��د مر ذكر اأمه�ته�؛ الأنه دفع للف�س���د يف 
االأر�س واأمر مبعروف ونهي عن منكر.

7- سياسات االستنفار العاجلة والهامة:
ومن املطلوب�ت ال�رضعية النظر يف االأمور الع�جلة واله�مة التي يكرث الت�رضر به�، وتعم به� 

البلوى، ومت�س ع�مة ال�سعب؛ الأن هذا من خدمة امل�س�لح ومن ذلك:
اأ: توفري احل�ج�ت ال�رضورية لل�سعب، ويقدم م� يتكرر طلبه ويعظم �رضر فقده من غذاء وقمح 
ودواء ونفط وكهرب�ء ومي�ه، ومع�جلة غالء �س��عر ودعم االحتي�ج�ت لتي�سري ذلك على االأكرثية 
من ال�سعفة واملح�ويج، فهذه ح�ج�ت االإن�س�ن وح�ج�ت الع�رض، واحل�جة تنزل منزلة ال�رضورة.
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ب: و�سع خطة اأمنية لفر�س االأمن واال�ستقرار وم� يقت�سيه من انت�س�ر اأمني وع�سكري اإن 
اقت�س��ى االأمر يف ح�ل االحرتاب، اأو انت�س�ر الع�س�ب�ت وامل�سلحني املف�سدين يعد من االأمور 

الع�جلة.
ت: ويعجل اإطالق �سجن�ء الراأي واحلري�ت الرا�سدة واإطالق املع�رضين بدفع م� عليهم.

ث: وحل الق�س�ي� الع�لقة ال�س�ئكة التي ت�سبب الفنت، وت�سكيل جل�ن وطنية لذلك، اأو قبلية 
اإن اقت�سى االأمر؛ الأنه و�سيلة للت�س�لح امل�أمور به بني اأهل االإ�سالم، وهو فر�س.
ج: ويجب حذف بنود امليزانية الع�مة التي ت�ستثمر للف�س�د والعبث واالإ�رضاف.

ح: وت�أم��ني الطرق�ت للم�س���فرين، ومالحق��ة قط�ع الطرق واملجرم��ني؛ الأن مالحقتهم من 
اخلزي امل�أمور ب�إحل�قه به��م يف الن�س نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ ڳڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.
خ: ويجب تر�سيد اخلط�ب االإعالمي مب� يوؤلف القلوب ويبني ويو�سح احلق�ئق نثڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )اإلسراء:53(.
د: ويجب اإعالن ع�م ودعوة ع�مة من والة االأمر لل�سعب اإىل التوبة واللجوء اإىل الله والدع�ء 
ورد املظ�مل واإق�مة ال�سالة والرتاحم واالإنف�ق؛ الأن الن�سو�س الكثرية تدل اأن من اأعظم �سبب 

هالك ال�سعوب والدول املظ�مل والذنوب والف�س�د.
ذ: ويج��ب اإق�مة حمالت االإغ�ثة للمت�رضرين، والفقراء املعوزين، والتربع الع�م املعلن وغري 
املعل��ن، واإن�س���ء جلنة وخطة ع�جلة لتنفيذ ذلك؛ الأن اإنق�ذ االأنف���س واإغ�ثة امللهوف م�أمور به� 

�رضع�، وتعوي�س ورع�ية اأ�رض ال�سهداء واملن��سلني اإكرام� لهم.
ر: وال بد من و�س��ع مع�جلة ع�جلة للبط�لة؛ الأن البط�لة من املف��س��د التي ت�س��بب النكب�ت 

وال�رضر الع�م، ويلزم توفٌر ع�دل للدرج�ت الوظيفية؛ الأنه من العدل بني الرعية.
ز: واإح�ل��ة ملف�ت الف��س��دين اإىل الق�س���ء واجب �رضع��ي؛ الأن ال�رضع اأمر ب�الإ�س��الح يف 
االأر�س وهذا من اأعظمه، ومنه عزل �س�ئر الوزراء والوكالء واملدراء املف�سدين من من��سبهم 
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وحم��س��بتهم، وتعيني حكوم��ة الكف�ءات ال الع�س��بي�ت؛ لوجوب دفع االأم�ن���ت اإىل اأهله�، 
وتو�سيد االأمر لغري اأهله من�سو�س على اأنه ت�سييع لالأم�ن�ت.

�س: ويج��ب اإلغ�ء ال�رضائب املجحفة ع��ن حمدودي الدخل والتج���رات العم�لية؛ الأنه ظلم 
م. رَّ وكل ظلٍم حمرُ

�س: ومن امل�س���لح ن�رض احلري�ت الرا�س��دة، وحم�يته� اإعالم� و�س��ح�فة، ومدنية و�س��عبية 
ور�س��مية؛ مب� يعود ب�مل�س���لح الع�مة لل�س��عب يف قول كلمة احلق ون�رض الف�س���ئل وحم�ربة 

املنكرات.
�س: ويجب االهتم�م ب�لقوات امل�سلحة واإزالة القي�دات الف��سدة، وت�أهيل املدار�س والكلي�ت، 
ورف��ع رواتبهم وحقوقه��م الع�مة والعلمي��ة والرتقي�ت والعالوات والبعث���ت، ورفع كف�ءة 
املوؤ�س�سة الع�سكرية اإدارة وت�أهيال وت�سنيع� وت�سليح� وتدريب�، وكل هذا من ع�جل ال�سي��س�ت 

الرا�سدة؛ الأنه� ح�مية االإ�سالم وامل�سلمني ودولتهم.
�س: ومن الع�جل نه�س��وية التعليم، واإن�س���ء جلنة املن�هج من اخلرباء العدول، وال م�نع من 
موؤمتر ع�م ت�س�وري للتعليم؛ الأنه و�سيلة اإىل خدمة مطلوب�ت �رضعية من طلب العلم وحت�سيله 

ون�رضه، والو�س�ئل ت�أخذ اأحك�م املق��سد.
واالهتم�م ب�لبحث واالبتع�ث وا�سترياد �سن�عة التكنولوجي� لتعلمه� واإتق�نه�.

ط: وواجب اإيج�د موؤ�س�سة دينية ج�معة تو�سع من�هجه� عرب موؤمتٍر للعلم�ء والفقه�ء واخلرباء، 
وتكون متجردة للدليل من الكت�ب وال�س��نة، وت�رضف على الفت�وى، وت�سع املن�هج ال�رضعية 
الو�س��طية يف �س�ئر مراحل التعليم ب�لدليل ال�رضعي، ال التع�سب لفئة، اأو مذهب، اأو قدح يف 
اأحد مم� يكون �س��م�م اأم�ن لالأجي�ل من االأفك�ر الهدامة والغلو والتطرف واالإره�ب الذي ق�د 

اإىل التكفري و�سفك الدم�ء.
8- سياسة االستنفار االقتصادي:

ومل� ك�ن ال دولة اإال ب�قت�س���د فواجب اإق�مة االقت�س���د االآمن و�س��وال اإىل درجة النه�س��ة 
االقت�س���دية اإنت�ج�، وت�س��نيع�، وت�س��ويق�، وا�س��تثم�را، وتطويرا، وبحث�، واخرتاع�، وحفظ�، 

وت�أمين� �س�مال للغذاء وال�سوق والعملة.
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وه��ذا الوجوب؛ الأن هذه املفردات هي و�س���ئل االقت�س���د املكون للدولة، والو�س���ئل ت�أخذ 
اأحك�م املق��سد.

وو�س��ع خطة لذلك مزمنة مبرحلية مدرو�سة، اأمر يقره ال�رضع؛ الأنه من االإح�س�ن نثھھ 
ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(.

ويكون ذلك وفق تخطيط �س�مل دقيق لذلك.
وم��� ال يتم املطلوب ال�رضع��ي اإال به فهو مطلوب �رضع�، ف�لتخطيط ال�س���مل يرفع العبث 

ويهدي اإىل ال�سبيل، وقد ذم الله امل��سي مكب� على وجهه بع�سوائية �س�رب� مثال بذلك نثى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )امللك(.

والأن التخطيط والتزمني املرحلي موؤد اإىل اإح�س�ن العمل واإجن�زه، والله يحب من اأحدكم اإذا 
عمل عمال اأن يتقنه، كم� يف الن�س)1(.

وواجب املت�بعة والتقييم واملح��سبة؛ الأن ذلك من حي�طة م�س�لح امل�سلمني والن�سيحة لهم.
وال م�نع من دعوة امل�س��تثمرين واخلرباء من الداخل واخل�رج لو�سع م� ين��سب من الو�س�ئل 

لتحقيق ذلك.
وي�ستف�د من اخلربات واملع�رف االإن�س�نية ولو من غري م�سلم؛ الأن احلكمة �س�لة املوؤمن اأنرّى 

وجده� فهو اأحق به�، والأخذ ر�سول الله ب�خل�مت واخلندق وهي خربات اأجنبية.
وكل هذا من امل�س�لح الع�مة، وال�رضيعة ط�لبة مل� يحقق امل�س�لح الكربى ويدفع املف��سد.

وال بد من حتقيق االأمن واال�س��تقرار حتى ي�أمن الن��س على اأموالهم، و�س��ي�دة وا�س��تقالل 
الق�س���ء، واملع�قبة ال�س���رمة ملتالعب اأو مف�س��د منفر لال�س��تثم�ر؛ الأنه من االأمر ب�ملعروف 

والنهي عن املنكر الدافع لل�رضر الف�ح�س عن االأمة.
ويجب حفظ العملة وا�ستقراره�؛ الأنه� حتفظ االأموال وقيمه�.

ويحرم االإ�رضار ب�الأموال، وتهريب العمالت ال�سعبة اأو �سخه� اأو �سحبه� من ال�سوق اأو التالعب 
به���؛ الأدائه اإىل االإ���رضار الع�م، وهو واجب دفعه، والأنه من اإيذاء امل�س��لمني، وهو حمرم نثک 
1- حديث »إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عما..« أخرجه أبو يعلى يف مسنده من حديث عائشة برقم 4386 وفيه 

مصعب بن ثابت ال بأس به حسن يف املتابعات.
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ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.
ومين��ع التهريب للمنتج�ت، اأو امل�س��توردات؛ الأنه ي�رض �رضرا ف�ح�س��� ب�ل�س��وق، وقد نهى 

ال�رضع عن تلقي اجللب)1(؛ الأنه خروج عن م�سلحة ال�سوق واإف�س�د له، والتهريب اأ�رض منه.
وي�رضع التع�ون مع الدولة يف اال�ستنف�ر االقت�س�دي؛ الأنه من التع�ون على الرب والتقوى.

وم�س�همة املجتمع لتوفري الطرق�ت وال�سحة والكهرب�ء وامل�ء عند ح�جة الدولة من التع�ون 
على اخلري والرب والتقوى.

وال بد من مب��رضة التنفيذ الفعلي للخطط، ومت�بعة ذلك حفظ� و�سي�نة، وقد اأنكر الله على 
القوالني بدون فعل فق���ل نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھمث )الصف(، وال بد 

لتنفيذ اخلطة من اإعداد الكف�ءات واخلربات وتعيني القوي االأمني.
االستغالل التام للموارد:

ومن امل�س�لح الع�مة املعتربة �رضع� اال�ستف�دة من املوارد الع�مة وا�ستثم�ره�؛ الأنه من حفظ 
و�سي�نة امل�ل الع�م خلدمة امل�س�لح الع�مة، وهو اأمر خ�دم للو�س�ئل املق�سودة �رضع�، والو�س�ئل 

ت�أخذ اأحك�م املق��سد.
المسح الشامل لالستكشاف النفطي والثروات الكامنة:

وامل�س��ح ال�س���مل لال�ستك�س���ف�ت النفطية والغ�زي��ة والذهب واملع�دن من و�س���ئل القوة 
املطلوب��ة يف عم��وم نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )األنفال:60(؛ الأنه 
يقوي الدولة وال�س��عب، واملوؤمن القوي خري واأحب اإىل الله من املوؤمن ال�سعيف، ويجب فعل 
ذلك عل��ى الدولة اإيف�ء بعقد الوالي��ة، واالإيف�ء ب�لعقود واج��ب نثڑ ککمث )املائدة:1(، 

ِلب. وخالفه ت�سييع لالأم�ن�ت وهو ممنوع، والأن ذلك ج�لب للم�س�لح الع�مة فطرُ
االستصالح الزراعي:

ومن امل�س���لح املعتربة حتديد االأرا�سي ال�س�حلة للزراعة، ومب��رضة العمل يف ا�ست�سالحه� 

1- قولنا »وقد نهى الشرع عن تلقي اجللب« أخرج البخاري برقم 2162 من حديث أبي هريرة Ê قال: نهى 
رسول اهلل å عن التلقي. ومن حديث ابن مسعود برقم 2164 نهى å عن تلقي البيوع. ومن حديث ابن عمر 

برقم 2165. وأما بلفظ »ال تلقوا اجللب« فهو يف مسلم من حديث أبي هريرة برقم 3898.



249املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 249املقدمة فـي فقه الع�رص248 املقدمة فـي فقه الع�رص 248

الإيج���د اإنت�ج زراعي واكتف�ء ذاتي، وت�س��دير، وتخزين، وتعليب املنتج���ت؛ فقد اأمر ال�رضع 
ب��ست�س��الح االأرا�س��ي الزراعية »ليزرعه��� اأو ليزرعه� اأخ�ه«، »ومن اأحي� اأر�س��� ميتة فهي 
له«)1(، وك�ن å يدخر لن�س���ئه قوت �سنة، مم� يدل على االهتم�م ب�القت�س�د وحفظ االأقوات، 

وقد ق�ل الله امتن�ن� بنعمة الت�سدير واال�سترياد يف رحلتي ال�ست�ء وال�سيف نثٻ ٻ 
پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث 
)قريش(، وقد �س�قه الله م�س�ق املدح والثن�ء والنعمة، تنبيه� عليه وعلى اأهميته، فهذه احلركة 
التج�رية ا�س��تريادا وت�سديرا وتب�دال للخربات واملن�فع مم� اعترب نعمة من املن املحمودة، وهذا 

يدل على اأهمية م�س�حله�، ولذلك �س�قه �سبح�نه م�س�ق االمتن�ن واالإقرار الت�رضيعي.
التنمية الحيوانية الشاملة:

ومن االإ�سالح يف االأر�س رع�ية احلرث والن�سل، وتنمية الرثوة احليوانية من ذلك)2(، ويحرم 
اإهم�له� اأو اإف�س�ده� نثڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.

االستثمار البحري:
وال بد م��ن االهتم�م ب�ل��رثوة البحرية وتنفيذ خطة لال�س��تثم�ر البحري �س��يدا، وتوزيع�، 
وت�سنيع�، وت�س��ديرا، واال�س��تثم�ر املالحي البحري، واملع�بر، وامل�س�يق واجلزر، واإ�سدار م� 
ينظم اإن�س���ء ال�رضك�ت واملوؤ�س�س�ت البحرية، وترتيب حركة واأوق�ت ال�سيد وقوانني املالحة، 

وهذا من املق�س��ود امل�سلحي يف عموم علة االبتغ�ء من ف�سله يف الن�س نثۈ ۈ ٴۇ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )النحل(.
ف�س�ئر امل�س���لح البحرية واال�ستثم�رات داخلة يف هذه العلة نثڤ ڤ ڤمث )فاطر:12(، 

فعلم اأنه� مق�سودة وو�س�ئله� كذلك.

1- سيأتي خترجيهما يف موضعهما املناسب.
2- وهو من إصاح املال العام، ومن استغال النعم اليت ذكرها اهلل لعباده يف كتابه نثۆ ۆۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅۉمث )النحل(. فهذه اآليات تبني أهمية الثروة احليوانية ويزيد ذلك تكرار ذكر الثروة 

احليوانية يف مواضع من القرآن يف سياق االمتنان لانتفاع بها، واستغاهلا وشكرا هلل على ذلك.
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ومنه بن�ء وت�أهيل املوانئ اال�س��رتاتيجية احلديثة الق�درة على ا�س��تيع�ٍب مواكٍب للنه�س��ة 
الع�ملية بكف�ءة اآمنة ج�ذبة للمالحة الع�ملية، ومرافئ ت�س��توعب الن�قالت ب�أحج�مه� وحركته�، 
وتوؤم��ن التخزين وال�س��حن ب�أعلى مق�يي�س اجل��ودة الع�ملية، وتوفر ال�س��المة والراحة للعمل 
والع�مل واملرك��ب وطواقمهم�، مب� يوفر االإيرادات ويقوي الدخ��ل القومي للدولة، ويجب اأن 
يكون مبثل ال�سعر الع�ملي، اأو خري منه ال اأقل منه بغنب ف�ح�س؛ الأنه �رضر وهو حمرم يف اأموال 

امل�سلمني، وهذا منه�.
النقل الجوي والبري:

وم��ن امل�رضوع امل�س��لحي الع�م ا�س��تغالل النقل اجل��وي والربي وتهيئة املط���رات اجل�ذبة 
للمالحة الع�ملية واملحلية بكف�ءات ع�لية، وت�س��هيل �س��ل�س منظم الإجراءات ال�سفر، واالأمن 
وال�س��المة، وال�سحن والتفريغ، وو�س�ئل الت�سويق واالإعالن الدع�ئي واال�ستثم�ري، وتنظيم 
حركة الطريان وامل�س���فرين، واتخ�ذ االإجراءات احل�زمة لتوفري الراحة وال�سالمة لهم، و�رضعة 
مع�جلة االأخط�ء، وو�سع اأ�س��طول جوي من�ف�س داخلي وخ�رجي ا�ستثم�ري للدولة، و�سم�ن 

توريد اأمواله للخزينة وعدم العبث به� وا�ستغالله� الأي جهة ن�فذة.
ويجب يف اجلملة على الدولة فعل م� تقدم؛ الأنه مقت�سى عقد الوالية يف هذه اجلهة، واالإيف�ء 
ب��ه واجب، وك��ذا عقد الوظيفة املعينة يف اأي اإدارة واجب الوف���ء به، وحرم االإخالل به اإال يف 
حمرم من�س��و�س على حترميه، فال يلزم االإيف�ء به يف العق��د كتقدمي اخلمور للرك�ب اأو بيعه� 

يف ال�سوق احلرة ونحو ذلك.
االتصاالت استثمارا وتحديثا:

ومم� يخدم م�س�لح امل�س��لمني املعتربة التحديث والتطوير اال�ستثم�ري ال�س�مل لالت�س�الت 
الع�مة، واتخ�ذ اإجراءات من�ف�سة جلذب العمل يف ال�سوق املحلي والدويل، وت�أهيل املهند�سني 

والفنيني، وتطوير العمل ب�أحدث و�س�ئل التقنية املمكنة.
وذل��ك مل� يعود به ه��ذا القط�ع من اإيرادات كبرية للخزينة الع�مة توؤثر يف خدمة امل�س���لح، 

وتوفري ال�رضوري�ت واحل�جي�ت لل�سعب.
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النهضة التصنيعية:
والنه�س��ة الت�س��نيعية يف االأمة من فرو���س الكف�ية، وهو فر�س عني عل��ى الدولة، اإذ ال 
يجوز تخلف امل�سلمني عن غريهم من االأمم؛ مل� يف ذلك من االإذالل واالمته�ن وال�سعف املوؤدي 
اإىل اإطم���ع عدوهم يف ثرواتهم واأوط�نهم، فواجٌب العمل على قي�م قوة ت�س��نيعية �رضورية 

وح�جية، ع�سكرية ومدنية، بدءا ب�أهمه�.
وال ب��د من التدرج والب��دء ب�الأولي�ت ال�رضورية واحل�جية للمجتمع والدولة، و�س��وال اإىل 

حتقيق عموم ذلك.
ف�ل�س��ن�ع�ت املتعلقة ب�ل�رضورات واحل�جي�ت الغذائية والدوائية والتعليمية والع�س��كرية 

مقدمة على غريه�؛ لتعلقه� ب�ل�رضوري�ت واحل�جي�ت املنزلة منزلته�.
ث��م �س���ئر و�س���ئل التكنولوجي��� ومتطلب�ت الع���رض وال�رضع اأم��ر ب�لب��دء ب�ل�رضوري�ت 
واحل�جي���ت؛ الأنه� تتعلق ب�أخ�س االأمور االإن�س���نية التي حتفظ االإن�س���ن وتقيمه وتدفع عنه 

الف�س�د واالأ�رضار والتلف واحل�جة وال�سيق واحلرج.
وكذا ينبغي اإن�س���ء موؤ�س�س��ة وطنية اقت�س���دية تقوم ب�لت�س��نيع واالإنت�ج واال�س��تثم�رات 
واال�س��ترياد والت�س��دير، ومتد ك�مل مرافق الدول��ة ب�حتي�ج�ته�، وحتد من تع�ملهم مع ال�س��وق 
التج�ري؛ الأن ذلك يوفر اجلودة وعدم اال�ستغالل للدولة والعبث مب�سرتي�ته� وامل�ل الع�م، ويوفر 
ربحية ب�سعر من�ف�س يورد خلزينة الدولة، وكل هذا من مت�م النظر ال�رضعي يف اأموال امل�سلمني.

ويقوم ب�إدارة املوؤ�س�س��ة اخلرباء االأمن�ء العدول االأكف�ء، ال خ�ئن وال ف��س��ق وال �س��فيه، مع 
الرق�بة واملح��سبة واملق��س�ة والت�سمني لالإتالف�ت وخلع املف�سدين.

ويجري هذا االأمر يف كل م� ذكرن�ه.
البنية الصحية:

ومن مق��سد ال�رضع الكربى حفظ النف�س، ومن اأظهر و�س�ئله� الرع�ية ال�سحية، فالبد من 
اإق�مة وتطوير وت�أهيل البنية التحتية الطبية �س���ملة لبن�ء م�ست�سفي�ت متخ�س�سة وع�مة يف 
العوا�س��م الكربى داخل الدولة، ويليه� �سبكة امل�ستو�س��ف�ت واملراكز الطبية يف �س�ئر املدن 
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واملديري�ت التي توفر العالج الع�م واالإ�س��ع�ف والطوارئ ودفع االأ�رضار املر�س��ية واملتلفة، 
واإنق�ذ احل�الت الط�رئة التي حت�سل كثريا يف حوادث ال�سري والبن�ء والقت�ل واعتداء ال�سواري 
ي�ت ال�س��ديدة اخلط��ر املتلفة للنف�س اأو  واالأف�ع��ي واحلرائق، وح�الت الوالدة املتع�رضة، واحلمِّ

امل�سببة للعجز، وح�الت االأطف�ل ولق�ح�تهم اله�مة الدافعة للمتلف�ت عنهم.
وم��ن اأهم اخلدم�ت الطبي��ة ال�رضورية احل�جية اأن يعد ال�س��تقب�ل احل�الت املتعذرة واحلرجة 

امل�ست�سفي�ت املركزية املتخ�س�سة لذلك.
وه��ذا كله من خدمة مق�س��د عظيم لل�رضيعة، وهو حفظ النف���س واإحي�وؤه� نثٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )املائدة:32(.
وما س��بق ذكره هو من املصالح الكرى التي تأمر بها الش��ريعة وتطلبها، ومن القوة 

امل�أمور االإعداد له�، ومن االإح�س�ن الع�م وال�س�مل امل�أمور به نثھھ ھ ھ ے ےۓمث 
)البق���رة( وه��و من االإ�س��الح ال�س���مل املق�س��ود �رضع��� نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث 

)هود:88( وهو من العمل امل�أمور به وامل�سئول اأم�م الله ور�سوله واملوؤمنني نثۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )التوبة(، 

نثىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيبمث )هود(.
وهو من و�س�ئل التمكني واال�ستخالف ال�رضعي واالإلهي املق�سود يف قوله تع�ىل نثڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ک ک گ گگمث )النور(.
وهو من و�س�ئل دفع م� حذر الله منه من املف��سد نثڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )األعراف(، نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کمث )البقرة(، نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(.



253املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 253املقدمة فـي فقه الع�رص252 املقدمة فـي فقه الع�رص 252

التعددية
واملعارضة السياسية
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التعددية السياسية
والتعددية ال�سي��س��ية ج�ئزة اإن ق�مت على جمرد برامج �سي��س��ية للتداول ال�سلمي لل�سلطة 
واالإ�س��الح الع���م، وجترده� لذلك ب�لطرق ال�س��لمية، وب���رضط انبث�قه� م��ن روح ال�رضيعة 

االإ�سالمية.
ف�إن ق�مت على م�رضوع م�سلحي خ��س، اأو من�طقي، اأو عن�رضي، اأو اأ�رضي، اأو على اأ�س�س 

ن�ق�سة اأو مع�ر�سة لل�رضيعة االإ�سالمية حرمت، وال يجوز الرتخي�س له�.
وحترمي م� قبل القيد االأخري؛ الأن هدف هذه االأحزاب ال�سي��س��ية الو�س��ول لل�س��لطة بربامج 
تخدم عموم ال�س��عب، ف�إن اأرادوا الو�سول خلدمة اأ�س��خ��س، اأو من�طق، اأو اأ�رضة، حرمت؛ الأن 
ت�رضف الوالة منوط ب�مل�س��لحة الع�مة؛ وال م�س��لحة للع�مة يف هذه امل�س���ريع ال�سخ�س��ية 

ال�سغرية، ولرتتب املف��سد والفتنة على ذلك.
ومن التزم بهذا من االأحزاب والتنظيم�ت فيع�ملون على ظواهرهم وم� التزموا به.

ومن ظهرت خي�نته اأو ف�س�ده حو�سب وجوزي ب�لعدل ال�رضعي والق�نون.
ويتع�م��ل مع اجلميع ب�لعدل؛ الأن النظ�م الع�م ي�س��ع اجلميع، فقد تع�ي�س النظ�م ال�سي��س��ي 

بقي�دة النبي å مع خمتلف الطوائف املن�فقة املظهرة خالف م� تبطن.
وامتن��ع من اأي عقوبة �سي��س��ية ج�ئزة، اأو واجبة؛ للنظر امل�س��لحي »ال يتح��دث الن��س اأن 
حممدا يقتل اأ�سح�به«)1(، فت�سبب تفككً� �سي��سيً� و�سمعة �سيئة تنفر عن الدخول حتت النظ�م 

االإ�سالمي.
واملع�ر�س��ة ال�سي��س��ية يف اجته�دن� هي تعريف�: عب�رة عن روؤية �سي��س��ية براجمية الإدارة 

البالد حتمله� اأحزاب ت�سعى اإىل تطبيقه� ب�لو�س�ئل الد�ستورية ال�سلمية امل�رضوعة.
1- حديث »ال يتحدث الناس..« متفق عليه يف البخاري برقم 3518 ويف مسلم برقم 6748 من حديث جابر قال: كنا 
مع النيب å يف غزاة فكسع رجل من املهاجرين رجا من األنصار، فقال األنصاري: يا لألنصار. وقال املهاجري: 
يا للمهاجرين. فقال رسول اهلل å »ما بال دعوى اجلاهلية«. قالوا يا رسول اهلل كسع رجل من املهاجرين رجا من 
األنصار. فقال »دعوها فإنها منتنة«. فسمعها عبداهلل بن أبي فقال قد فعلوها واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز 

منها األذل. قال عمر: دعين أضرب عنق هذا املنافق. فقال »دعه، ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه«.
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وهي ج�ئزة بذلك، واملع�ر�سة ب�سكل اأعم �س�ملة لكل االأعم�ل املنظمة ال�سلمية غري الر�سمية 
التي تقف �سد خم�لف�ت ال�سلطة.

فقولن� »ب�سكل اأعم« اأي ال تقت�رض على املع�ر�سة ال�سي��سية املرتجمة اإىل حزبية �سي��سية.
وقولن��� »كل االأعم���ل املنظم��ة« خرج به� االأعم�ل املع�ر�س��ة الع�س��وائية، ف��ال تدخل يف 

املع�ر�سة، بل يف ردود الفعل واملواقف االآنية بدون م�رضوع منظم.
وقولن� »كل االأعم�ل املنظمة« كذلك ي�س��مل ك�فة اجلهود واجله�ت ولو فردا، وي�سمل �س�ئر 

املنظم�ت واملوؤ�س�س�ت والنق�ب�ت املع�ر�سة.
وقولن� »ال�سلمية« خرج به� االأعم�ل غري ال�سلمية امل�سلحة اأو الو�س�ئل امل�ستقوية ب�لعنف.

وقولن� »التي تقف �س��د خم�لف�ت ال�س��لطة« قلن� هذا القيد؛ الأن الذي يقف �س��د ال�س��لطة 
مطلق� يف عمله� امل�سلح وغريه يخرج عن املع�ر�سة اإىل العدوان.

وفر�س على املع�ر�س��ة القي�م بدفع املف��س��د ودرئه� وتقليله�، مب� يخوله� ال�رضع يف عموم 
ڻڻ ڻ ڻ ۀۀمث  ڱ ں ں  نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

)آل عمران(.
ومل� ك�ن واجب الدولة هو �سي��سية البالد بجلب امل�س�لح الع�مة الغ�لبة ودفع املف��سد، وهو: 
معن��ى االأم��ر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، وجب على املع�ر�س��ة حينئذ القي�م بتفعيل دوره� 

امل�رضوع وال�رضعي، والد�س��توري، والوطني، وهو داخل يف عموم قوله تع�ىل نثەئ وئ 
وئ ۇئۇئمث )املائدة:2(.

ويحرم التق�س��ري يف ذلك ب�س��كوت، اأو تواطوؤ؛ الأن من ق�م ب�أمر من الواجب�ت الكف�ئية اأو 
العينية، ف�إنه يجب عليه اإق�مته مب� ي�سقط الطلب ال�رضعي.

اأم� العيني فظ�هر)1(، اأم� الكف�ئي فالأن فر�س الكف�ية اإذا ق�م به البع�س فقد تعني عليهم، ف�إن 
ق�رضوا اأثموا، والله يقول نثڎ ڈڈمث )محمد:33(، وهذا اإبط�ل.

1- أي أن العمل إذا كان فرض عني فإنه ال يس��قط إال بفعله، فالدخول فيه فرض عني خباف فرض الكفاية فا 
يتعني على الشخص إال إذا مل يقم به أحد، أو دخل فيه الشخص فإنه يتعني عليه متامه واملعارضة يأتي فيها هذا 

احلكم ألنها قائمة بفرض الكفاية فيحرم عليها تركه ألنه يتعني عليها مبجرد الدخول يف العمل.
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والأن املع�ر�سة عند التق�سري يف واجبه� من منع الظلم على العب�د املخول حتت تكليفهم)1(، 
كمنع حتريف العقد بني ال�س��عب واحل�كم املمثل يف الد�س��تور، ومنع مظ�هر الف�س���د وحم�ية 

الق�نون، وغري ذلك.
ف�إن ك�ن ب�س��كوت ح��رم ولعن ف�عله ب�لن���س)2(، واإن ك�ن بتواطوؤ م��ن البع�س فهو خي�نة 

لالأم�نة وتع�ون على االإثم والعدوان.
واملع�ر�س��ة ال�سي��س��ية �رضطه� اأن تكون ب�لو�س�ئل ال�س��لمية؛ الأن هذا مم� اأج�زته ال�رضيعة؛ 

لعدم امل�نع)3(، بل هو من االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، ودرء املف��سد وجلب امل�س�لح.
وقد ثبت يف حديث ال�سمع والط�عة »واأن نقول احلق اأينم� كن� ال نخ�ف لومة الئم«)4(.

وهذا ن�س يدل على اأن قول احلق واجب لل�س��لطة وغريه� للعموم، وال يع�ر�س بيعة ال�سمع 
والط�عة؛ الأنه منه� يف الن�س؛ ولثبوت فعل امل�س���ألة اأم�م ال�س��ح�بة يف امل�س��جد يوم اجلمعة 
لعم��ر ومل ينكروا هذه املع�ر�س��ة)5(، فك�ن اإجم�ع���، اأو فتوى اجلم�عة، وه��ذا ك�ف يف اجلواز 

حلر�سهم على اإنك�ر املنكر.
1- قلن��ا املخ��ول حتت تكليفهم، أي ألنهم ال يكلفون إال مبا يف وس��عهم من أعم��ال املعارضة، فا يكلفون إقامة 

املشاريع والبنية التحتية وحنوها مما هو واجب على السلطة.
2- قولنا »فإن كان بسكوت حرم« الضمري يف كان راجع إىل التقصري أي إن كان التقصري يف تغيري املنكر سكوتاً حرم.
3- قولن��ا »لع��دم املانع« هذا احتجاج على من يدعي املنع الش��رعي للمعارضة السياس��ية فعليهم الدليل الصحيح 

الصريح اخلالي عن املعارضة وأنى هلم ذلك.
4- تقدم خترجيه.

5- قولنا »ولثبوت فعل املسألة..« القصة مشهورة وهلا ألفاظ متعددة منها ما أخرجه البيهقي يف املعرفة )13 /332( 
ط/ قلعج��ي ع��ن نافع، موىل ابن عمر، أنه قال: أصاب الناس فتحا بالش��ام وفيه��م بال، وأظنه قال: ومعاذ بن 
جبل، فكتبوا إىل عمر بن اخلطاب Ê أن هذا الفيء الذي أصبنا، لك مخسه ولنا ما بقي ليس ألحد منه شيء 
كما صنع النيب å خبيرب، فكتب عمر: إنه ليس كما قلتم، ولكين أقفها للمسلمني، فراجعوه الكتاب وراجعهم، 
يأب��ون ويأب��ى، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال »اللهم اكفين باال وأصحاب بال« قال: فما حال احلول حتى 
ماتوا مجيعا. قال أمحد: وقد ذكر الشافعي يف القديم حديث زيد بن احلباب، عن عبداهلل بن عمر، عن نافع، عن 
ابن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن باال وأصحابه فتحوا فتوحا بالشام فقالوا لعمر: »اقسم بيننا ما غنمنا« 
فق��ال »الله��م أرحين من بال وأصحابه« قال أمحد رمحه اهلل: قوله Ê: إنه ليس على ما قلتم، ال يريد: ما 

فتحت قرية إال قسمتها كما قسم رسول اهلل å خيرب..
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ولي�س��ت املع�ر�سة ال�سي��س��ية خروج� عن اجلم�عة، وال على احل�كم؛ الأن اخلروج املحرم هو 
البغي امل�سلح؛ والأن املع�ر�سة تن�رض اجلم�عة ب�لو�س�ئل ال�سلمية، فهذه ن�رضة ال خروج؛ والأن 

املع�ر�سة تط�لب ب�الإيف�ء بعقد اجلم�عة يف الد�ستور، وهذا واجب على كل ق�در)1(.
والأن املع�ر�سة ال�سي��سية متفق على وجوده� واآلي�ته� واأ�سك�له� يف عقد الد�ستور، واالإيف�ء 

ب�لعقود اأمر �رضعي نثڑ ککمث )املائدة:1(.
ويجوز الت�س��هري ب�ملن�كر ال�سي��سية، واملف��سد الع�مة الن�جتة عنه� عرب ال�سحف، ويف املن�بر 

واملح�فل واالإعالم، وهو م�سمول بعموم قوله تع�ىل نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀڀمث )النساء:148(.

والأن الت�س��هري الع�م ح�س��ل من بالل وجم�عة اأي�م عمر للمط�لبة ببع�س م� يرونه حق�، ومل 
ينكر عليهم اأحد.

والأن هذا متفق عليه يف عقد الق�نون بني ال�سعب واحل�كم فج�ز؛ الأن كل �رضط بني ع�قدين 
يعمل به� اإال م� ع�ر�س ال�رضع، ولي�س هذا كذلك.

واالأوامر ب�ل�سرت على امل�سلم منزل على مع�سية �سخ�سية غري متعدية)2( ال كقتل بل يجب 
ال�سه�دة على الق�تل؛ الأنه� مظلمة واقعة على الغري فوجب دفعه� مب� بني ال�رضع وجتب ال�سه�دة 

فيه� عند اقت�س�ء لزومه�.
ف�إن ك�نت املع�س��ية متعلق��ة مبظ�مل الع�مة ج�ز اإنك�ره� عل��ى روؤو�س الع�مة نثھ ھ 

ے ےۓمث )الشورى:40(.

ومع هذا فقد يجب قبل الت�س��هري املح�ورة املح�س��ورة بني جلنة واحل�كم)3(، ف�إن اأبى كرر له 
1- قولن��ا »وه��ذا واجب على كل قادر« أي املطالبة، فيجب على كل قادر من الش��عب أن يطالب الس��لطة باإليفاء 
وااللتزام بعقد الشعب معها، وهو الدستور، وما انبثق منه من القوانني؛ ألنه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر..

2- قولنا »غري متعدية« أي ال يتعدى ضررها إىل اآلخرين قاصرة على الشخص حنو شرب مخر.
3- قولن��ا »فق��د جيب...« التعبري بقد؛ ألنه ال ميكن أن نطلق الوجوب على اإلطاق لعدم إمكان هذه الوس��يلة يف 
كل حالة وهي تش��كيل جلنة ناصحة حتاور احلاكم، فإذا كانت ممكنة فهل جتب ش��رعا قبل التشهري السلمي، 
ميكن أن نقول بالوجوب يف حالة ما إذا كان االنتقال إىل وس��يلة التش��هري الس��لمي يعقد األمور أكثر مما لو شكلت 

جلنة للحوار واملصاحلة.
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��ِهَر َدْفعرُ املظلمة ليكون اأدفع له واأزجر، والأن  االأمر حتى تق�م عليه احلجة، ف�إن ا�ستع�س��ى �سرُ
املف��س��د اإن مل تدفع اإال بهذه الو�س���ئل وجبت يف اجلملة؛ الأنه� و�سيلة لواجب واأح�ديث النهي 
ع��ن اخلروج كله� دائرة على املعنى امل�س��لح الأدائه� اإىل م��� يف الن�س من املحذور وهو »يقتل 
بره� وف�جره� وال يتح��س��ى عن موؤمنه�«)1(. وهذه ع�دة الفتنة امل�سلحة لعدم اإمك�ن االنتق�ئية 

والتح��سي، فيعم الف�س�د، وهذا منكر.
واالإنك�ر للمنكر غري الفرح به، فال يجوز الفرح ب�ملنكر ولو نك�ية بظ�مل؛ الأن الفرح ب�ملنكر 

منكر.
والواجب هو االإنك�ر، وهو غري الفرح به.

ويجب على ال�س��لطة واملع�ر�س��ة حتقيق م� يدعون اإليه من: حري�ت وقب��ول االآخر وتب�دل 
�س��لمي لل�س��لطة داخل تنظيم�ته�، وكذا املح��س��بة احلقيقية وترك الظلم والكيد والت�آمر من 
متنفذي التنظيم�ت �سلطة ومع�ر�سة على البع�س يف اإط�رات التنظيم الواحد، ف�إن مل يفعلوا 
فهو نوع عبث؛ الأن ق�عدة التغيري املن�سو�سة هي نثھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇمث 

)الرعد:11()2(.
والأن الله مقت من فعل ذلك فق�ل تع�ىل نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھمث 

)الصف(.
ويح��رم ت�س��خيم االأمور فوق حجمه���، اأو حتجيم االأمور، ف�إن هذا من الكذب و�س��فة اأهل 

النف�ق يف قوله تع�ىل نثپ پ پمث )التوبة:48(.
وهذا يعم كل كذب وتزوير وقلب للحق�ئق عرب و�س���ئل االإعالم وال�س��ح�فة، وموؤ�س�س�ت 

الدولة، والفع�لي�ت، وت�سوير املواقف الع�مة واخل��سة.
ويجب القي�م ب�لعدل ولو من �سلطة ملع�ر�سة وعك�سه لقوله تع�ىل: نثۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېېمث )املائدة(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- فإذا مل تغري التنظيمات من سياس��اتها الداخلية يف تنظيماتها خالفوا س��نة التغيري فيدخلون يف جهد وإرهاقات 

با حتقيق كثري من التغيري.
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ويح��رم بعموم الن�س التن�بز ال�سي��س��ي ب�الألق�ب، وال�س��ف�ت املثرية للعداء، وكذا ال�س��ب 
وال�ستم نثى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئمث )احلجرات:11(.

والنميمة ال�سي��سية ال جتوز؛ لعموم الن�س يف النهي عن ذلك كله.
والأن النميمة ال�سي��سية اأعظم �رضراً من الفردية، فهي اأ�سد حترميً�.

وال يتح��دث اإال من خالل م� يخدم امل�س���لح الع�مة، ال للث�أر ال�سي��س��ي اأو ال�سخ�س��ي اأو 
احلزبي.

وهو م�سمول ب�لن�س يف قوله تع�ىل نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژ ڑ 
ڑ ک کک کگمث )اإلسراء(.

واإ�س��الح اخلط���ب ال�سي��س��ي ينعك�س على �س��الح االأو�س���ع نثۀ ہ ہ ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 

ٴۇۋمث )األحزاب(.

آليات التغيير السلمي:
لل�س��عب االتف�ق مع ح�كم على عقد من�س��و�س، وهو االآن واجب؛ الأنه ال يتم حفظ احلقوق 

اإال به، فوجب. وقد ي�سمى د�ستورا اأو غريه.
وهو غري الربن�مج االنتخ�بي ملر�سح الرئ��سة؛ اإذ الد�ستور اأ�سول عقد ال�سعب مع احل�كم.

والربن�م��ج خطة �س��ري عمل��ي وفق� للد�س��تور خلدمة ال�س��عب مقدم��� االأه��م ف�الأهم، من 
ال�رضوري�ت واحل�جي�ت والتح�سين�ت، والد�ستور ح�كم عليه.

ويف العق��د تذك��ر حقوق ال�س��عوب، وواجب�ته، ومنه��� املتعلقة بحك�مه: رق�بة وحم��س��بة 
ومق��س�ة وعزال ون�رضة، وحدود الط�عة واآلي�ت التغيري.

ولل�س��عب تقومي حك�مه ويو�سع د�ستوري� يف م�دة من�سو�سة، ويف�سل ذلك فيه بق�عدية، 
ويف الق�نون بتفريع وا�سح.

وقد ن�س ر�س��مي� على تقومي ال�س��عب للحك�م يف اأول عقد للوالية يف بي�ن ع�م لالأمة من 
اخلليفة اأبي بكر Ê »لقد وليت عليكم ول�س��ت بخريكم ف�إذا اأح�سنت ف�أعينوين واإذا اأ�س�أت 
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فقوموين«)1(.
وهذا اأ�سل يف �سن اإلق�ء خط�ب لالأمة من رئي�سه� املنتخب بعد فوزه.

واأ�سل يف �سن تقومي ال�سعب للح�كم اإن اأ�س�ء.
واأ�سل يف تر�سيخ دولة امل�س�واة »القوي عندي �سعيف حتى اآخذ منه احلق«.

وال بد من بي�ن اآلي�ت التقومي ال�س��عبي للح�كم، دفع� ملف�سدة التن�زع، ويكتفي مبجرد الن�س 
��لت اآلي�ته دفع� الحتم�ل  �سِّ الع�م على التقومي اإن غلب عدم النزاع كم� فعل ال�س��ديق، واإال فرُ

نزاع بني قوى ال�سعب وال�سلطة يف تف�سري الن�س الد�ستوري على التقومي.
وتقومي ال�س��عب حلك�مه فر�س؛ لوجوب الن�س��يحة لهم، والتقومي راأ�سه� »الدين الن�سيحة. 

قلن�: ملن؟ ق�ل: لله ولكت�به ولر�سوله والأئمة امل�سلمني وع�متهم«)2(.
وي�أثم الت�رك؛ الأن ترك التقومي ترك للن�سيحة، وهي فر�س �رضعي.

ويبداأ ب�للني ولو ملكرث يف الف�س�د يف االأر�س نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓمث )طه( 
اأي: لفرعون، واالأمر يدل على الوجوب.

واالأَْوىَل: �رضا عند ا�ستط�عة دخوٍل على ح�كم؛ الأن االإ�رضار من اللني.
ويجوز اجلهر لكف ح�كم عن ف�س���د، ويكون بقول ح�سن نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث 

)اإلسراء:53(.

1- قولنا »يف بيان عام لألمة« ذكرنا فيه ش��يئا من خطبة أبي بكر »لقد وليت عليكم..« أخرجها البزار يف املس��ند ط/ 
مكتبة العلوم -املدينة من طريق قيس ابن أبي حازم قال: خطب أبو بكر، فذكرها. وله شاهد يف األوسط للطرباني برقم 
8824، وهو يف املطالب العالية برقم 2181 عن احلسن عن أبي بكر، ويف إحتاف اخلرية املهرة كذلك برقم 3645. 
وكاهما فيه جمهول. وأخرجه ابن ماس��ي يف فوائده ط/ دار أضواء الس��لف بالرياض برقم 37 بسند حسن من طريق 
احلس��ن، وط��رق هذه القصة كثرية فهي صحيحة عن أبي بك��ر Ê. ولفظها كما يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد 
املس��انيد العش��رة )22/5(: أن أبابكر الصديق خطب فقال: أما واهلّل ما أنا خبريكم، ولقد كنت مبقامي هذا كارًها، 
ولوددت أن فيكم من يكفيين، أفتظنون أني أعمل فيكم بس��نة رس��ول اهلل å إذا ال أقوم بها، إن رس��ول اهلّل كان 
يعصم بالوحي، وكان معه ملك، وإن لي ش��يطاًنا يعرّتيين، فإذا غضبت فاجتنبوني أال أؤثر يف أش��عاركم وأبشاركم، 

أال فراعوني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني. قال احلسن: خطبة واهلّل ما خطب بها بعده.
2- تقدم خترجيه.
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اإال ملظلوم نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀمث )النساء:148(.
ومن قتله ج�ئر لقوله احلق فهو �س��يد ال�س��هداء ب�لن�س »�سيد ال�سهداء حمزة ورجل ق�م اإىل 

اإم�م ج�ئر ف�أمره ونه�ه فقتله«)1(.
وكلمة احلق عند �سلط�ن ج�ئر اأعظم اجله�د للن�س)2(.

و»عند«)3( ال تقت�س��ي االجتم�ع معه يف مك�ن واحد، بل مطلق العندية، كقوله تع�ىل نثڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہمث )اإلسراء:23(.

وهذه ت�س��مل م� لو ك�ن� اأو اأحدهم� يف بلد وهو يف بلد غريه، فيجب االإح�س���ن، وعدم الت�أفف 
يف كت�ب يبعثه، اأو ات�س�ل، اأو تو�سية، اأو يف حديثه عنهم� اأم�م الغري.

وال ب��د من الت�رضيح بظلم ح�كم ولو ك�ن ج�ئرا، وهو فر�س كلي على االأمة، وتركه عالمة 
كرثة ال�رض، واآية الهالك »اإذا مل تقل اأمتي للظ�مل ي� ظ�مل فقد تودع منه�«)4(.

ويحرم ت�س��ديق نظ�ٍم مف�س��ٍد يف االأر�س واإع�نته، وهو من الكب�ئر »من �س��دقهم بكذبهم 

1- حديث »س��يد الش��هداء محزة..« حديث جيد أخرجه الطرباني يف األوس��ط )239/4(، قال يف اجملمع: وفيه 
ضعف. وصححه احلاكم يف املس��تدرك وتابعه الس��يوطي يف اجلامع الصغري. وأخرج��ه الضياء يف املختارة. قلت: 
سند احلاكم حسن. وأخرجه من حديث جابر بسند صاحل يف الشواهد واملتابعات برقم 4844. وحسنه األلباني يف 

صحيح اجلامع.
2- قولن��ا »للنص« هو حديث حس��ن صحيح أخرجه الرتمذي برق��م 2100 بلفظ »إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر«. قلت: وفيه عطية العويف متكلم فيه. وحسنه الرتمذي. وهو عند أبي داود برقم 4346 من نفس 
الطريق. وأخرجه اإلمام النسائي بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب برقم 4209. وسنده على شرط الشيخني. 

وأخرجه ابن ماجة برقم 4012 من حديث أبي أمامة. بسند حسن.
3- هذا جواب على من قال أن القول يف اإلعام والكتابة الصحفية واخلطابة أو املظاهرة ال تدخل يف احلديث »عند 

سلطان«؛ ألن عند تقتضي االجتماع مع احلاكم يف مكان واحد وهذا خطأ.
4- أخرجه أمحد برقم 6521 بس��ند صحيح من حديث عبداهلل بن عمرو مسعت رس��ول اهلل å يقول »إذا رأيتم 
أميت تهاب الظامل أن تقول له انك أنت ظامل فقد تودع منهم«. وأعلَّ باالنقطاع بني أبي الزبري وعبداهلل بن عمرو. 
قلت: وله متابعة عند احلاكم من طريق حممد بن مس��لم بن الس��ائب عن عبداهلل بن عمرو، وقال صحيح اإلسناد. 
ووافق��ه الذه��يب، وهو كما قاال. وأخرجه البزار برقم 2374 من طري��ق جماهد عن عبداهلل بن عمرو، وهذه متابعة 

صحيحة ترفع العلة.
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واأع�نهم على ظلمهم فلي�س مني ول�ست منه ولن يرد عليَّ احلو�س«)1(.
واإذا ا�ستد ف�س�د ح�كم يف االأر�س وظهر الهالك فلل�سعب مع�سيته ك�فة، واعتزاله ونظ�َمه 

»لو اأن الن��س اعتزلوهم«)2(.
وحرم -حينئذ- اجلب�ية امل�لية لهم، اأو ط�عتهم ع�س��كري�، اأو جمتمعي�، اأو اقت�س���دي� »ال تكن 

لهم ج�بي� وال �رضطي� وال عريف� وال خ�زن�«)3(.
ويتع��ني على احل�كم اال�س��تق�لة اإن ك�ن ذلك يحقن الدم�ء وين��زع الفتنة، وهو اأمر م�رضوع 

حلديث احل�سن)4( وتن�زله وحقنه للدم�ء بذلك.
ت وجب عليه� العمل  �سَ وِّ ولل�س��عب عند التن�زع اختي�ر جلنة حتكيم يف �س���أن احلك�م، واإذا فرُ
عل��ى دفع الفتنة وحف��ظ االأنف�س ف�إن مل يتم حقن الدم�ء اإال بتن�زل االأطراف احل�كمة املتن�زعة 

فللجنة التحكيم الق�س���ء بذلك؛ لعموم االأمر ب�ل�س��لح يف الن���س القراآين نثڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ںڻمث )احلجرات:9(، وعمومه يفيد عموم و�س���ئله املحققة له وهو 

راجع اإىل تقدير اجلهة امل�سلحة بني االأطراف.
واإذا ج�عت اأ�رضة فله� الذه�ب اإىل ب�ب احل�كم، واملرابطة حتى يطعمهم من بيت امل�ل، ويوفر 

ح�جتهم؛ ل�سن ذلك من عمر Ê كم� يف البخ�ري)5(.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.

4- تقدم خترجيه.
5- قولنا »لسن ذلك من عمر Ê« هذا اخلرب أخرجه مالك يف املوطأ بسند صحيح برقم 1822 ولفظه )عن مالك 
عن زيد بن أس��لم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب اس��تعمل موىل له يدعى هنيا على احلمى، فقال: يا هين، اضمم 
جناح��ك ع��ن الناس، واتق دعوة املظلوم فإن دعوة املظلوم مس��تجابة، وأدخ��ل رب الصرمية ورب الغنيمة وإياي 
ونع��م بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماش��يتهما يرجع��ان إىل خنل وزرع وإن رب الصرمية ورب الغنيمة 
إن تهلك ماشيته يأتين ببنيه فيقول يا أمري املؤمنني يا أمري املؤمنني أفتاركهم أنا ال أبا لك فاملاء والكأل أيسر علي 
م��ن الذهب والورق واي��م اهلل إنهم لريون أني قد ظلمتهم أنها لبادهم ومياههم قاتلوا عليها يف اجلاهلية وأس��لموا 
عليها يف اإلسام، والذي نفسي بيده لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت عليهم من بادهم شربا(. 

وأخرجه البخاري برقم 3059.
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ويق��س على الطع�م م� هو من ال�رضوري�ت واحل�جي�ت املعي�سية واحلقوق.
واإذا َظَل��م احل�كم �سخ�س��� ومل ين�س��فه وجب على الن����س ن�رضته، ولو ب�إن�س���ء حلف بعد 
املراجعة، وقد ثبت ذلك عن ال�س��ح�بة)1(، وهو ي�س��به االآن املنظم�ت املدنية: حقوقية ودف�عية 

ومن��رضة للق�س�ي� الع�دلة ولل�سعف�ء واملظلومني.
وحكمه��� ي�أخ��ذ حكم امل�رضوعية يف االأ�س��ل، وقد يجب اإن مل يتم دفع الف�س���د والظلم عن 

ال�سعفة اإال بذلك.
واحل�ك��م فرد يف �س��م�ن االإتالف�ت من نفو�س واأموال، يق��س��ى ويرُ�َس���ءل ويق��س منه اإن 
قت��ل عمدا وعدوان� مبب��رضة اأو ت�س��بب ك�ملب��رضة، وذلك على م� يقت�س��يه نظر الق��س��ي يف 

الت�سمني.
ولل�سعب حم��سبة ح�كم جه�را اأم�م ال�سعب واالإغال�س عليه ولو يف م�سجد كم� فعل بالل 
وم��ن معه بعمر وهو على املنرب كم� اأخرجه البخ�ري)2( معلق� ب�جلزم اأو يف جمع ع�م كم� ثبت 

عن عمر اأنهم ردوا عليه »نقومك كم� نقوم القداح«)3(، وهو ث�بت من غري وجه.

1- قولنا »وقد ثبت ذلك عن الصحابة« أخرجه الطربي يف »تهذيب اآلثار« ط/ دار املأمون للرتاث -دمش��ق، بس��ند 
صحيح عن حممد بن إبراهيم قال: كان بني احلسني بن علي، وبني الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعة يف مال 
كان بينهما بذي املروة. قال: فكان الوليد حتامل على احلسني بن علي يف حقه لسلطانه. فقال له احلسني: أقسم 
باهلل لتنصفن لي من حقي، أو آلخذن س��يفي، ثم ألقومن يف مس��جد النيب å ثم ألدعون حبلف الفضول؟ فقال 
عب��داهلل ب��ن الزبري -وهو عبدالوليد حني قال احلس��ني ما قال-: وأنا أحلف باهلل لئن دعا به آلخذن س��يفي، ثم 
ألقوم��ن مع��ه حتى ينصف من حقه أو منوت مجيعا. فبلغت املس��ور بن خمرمة بن نوفل الزهري فقال: مثل ذلك. 
وبلغت عبدالرمحن بن عثمان بن عبداهلل التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ الوليد بن عتبة أنصف حسينا من حقه.

2- تقدم خترجيه.
3- أخرجه ابن أبي ش��يبة بسند حس��ن برقم 35629، حدثنا حييى بن عيسى، عن األعمش، عن إبراهيم، عن 
هم��ام، ع��ن حذيفة، قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع يف داره وهو حيدث نفس��ه فدنوت منه، فقلت: 
ما الذي أهمك يا أمري املؤمنني؟ فقال: هكذا بيده وأش��ار بها، قال: قلت: ما الذي يهمك واهلل لو رأينا منك أمرا 
ننك��ره لقومن��اك، قال: آهلل الذي ال إله إال هو، ل��و رأيتم مين أمرا تنكرونه لقومتموه، فقلت: آهلل الذي ال إله إال 
هو، لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك، قال: ففرح بذلك فرحا شديدا، وقال: احلمد هلل الذي جعل فيكم أصحاب 
حممد من الذي إذا رأى مين أمرا ينكره قومين. قلت: سنده حسن. رجاله ثقات إال حييى بن عيسى وثقه العجلي 
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اأو ك�ن خطيب� ولو يف يوم عيد حلديث اأبي �س��عيد يف اعرتا�سه على مروان بقوله له: غريمت 
وبدلتم. وهو يف ال�سحيحني)1(.

اأو يف خط�ب �سي��سي للح�كم يلقيه احل�كم على الن��س، فلفرد الرد عليه وهو على املنرب بعد 
مت�م كالمه كم� ثبت يف الرد على مع�وية علن�)2(.

وقلن��� »بع��د مت�م كالمه«؛ الأن ال�س��م�ع للمتحدث حتى ينتهي من املح��س��ن املرعية �رضع�؛ 
حلدي��ث »اإمن� بعثت الأمتم مك�رم االأخالق«)3(، وهذا منه، وي�س��تثنى من ذلك اإن ك�ن يفوترُ الردُّ 

واالأمر َجَلٌل يتعلق به حفظ دم اأو عر�س اأو دين.

برق��م 1992، ط/ املدين��ة املنورة. قال أمحد: ما أق��رب حديثه )اجلرح والتعديل البن أبي حامت(. وقال ابن معني 
ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي. قلت: واخلاصة أنه حيسن حديثه.

1- أخرجه البخاري برقم 956 ومس��لم برقم 186، ولفظ البخاري عن أبي س��عيد اخلدري، قال: كان رسول اهلل 
å خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى فأول شيء يبدأ به الصاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس 
على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال 
أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمري املدينة يف أضحى، أو فطر فلما أتينا املصلى 
إذا منرب بناه كثري بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل 
الصاة فقلت له غريمت واهلل فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم واهلل خري مما ال أعلم فقال إن الناس مل 

يكونوا جيلسون لنا بعد الصاة فجعلتها قبل الصاة.
2- قولنا »كما ثبت يف الرد على معاوية علنا« قصة معاوية أخرجها أبو يعلى بسند صحيح برقم 7382 عن ضمام 
بن إمساعيل املعافري عن أبي قبيل قال: خطبنا معاوية يف يوم مجعة فقال: إمنا املال مالنا والفيء فيئنا من شئنا 
أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلما كانت اجلمعة الثانية قال مثل مقالته فلم يرد عليه أحد فلما كانت 
اجلمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن شهد املسجد فقال: كا بل املال مالنا والفيء فيئنا من حال بيننا 
وبينه حاكمناه بأس��يافنا فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه فأجلس��ه معه على السرير ثم أذن للناس فدخلوا عليه 
ث��م ق��ال: أيه��ا الناس إني تكلمت يف أول مجعة فلم يرد علي أحد ويف الثانية فلم يرد علي أحد فلما كانت الثالثة 
أحياني هذا أحياه اهلل مسعت رسول اهلل å يقول: سيأتي قوم يتكلمون فا يرد عليهم يتقامحون يف النار تقاحم 

القردة فخشيت أن جيعلين اهلل منهم فلما رد هذا علي أحياني أحياه اهلل ورجوت أن ال جيعلين اهلل منهم.
3- حديث »إمنا بعثت ألمتم...« أخرجه أمحد برقم 8939 عن أبي هريرة بسند على شرط مسلم بلفظ »إمنا بعثت 
ألمتم صاحل األخاق«. وحممد بن عجان وإن كان روى له مس��لم يف املتابعات إال أن احلاكم صححه برقم 4221 

على شرط مسلم وقال الذهيب على شرط مسلم.
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فلو اأمر احل�كم على املنرب ب�سفك دم مع�سوم حمرم وجب الرد عليه ومق�طعته.
اأو �َس��بَّ الدين، اأو اأمر مب� يهدم اأ�س��وله القطعية، ف�لواجب هن� على احل��رضين ك�فة االإنك�ر 

عليه، اأو االن�س��ح�ب من مك�ن احلفل اأو اجلمع؛ للن�س نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

يئ جب حب خب مبىبمث )النساء(.
ويجمع بينهم�؛ الأنه اأوقع واأدفع للمنكر.

ولل�سعب اتخ�ذ اآلي�ت التغيري ال�سلمي، وهو من االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر.
ويف احلديث »من ج�هدهم بيده فهو موؤمن، ومن ج�هدهم بل�س���نه فهو موؤمن، ومن ج�هدهم 

بقلبه فهو موؤمن، ولي�س وراء ذلك من االإمي�ن حبة خردل«)1(.
ومع م� تقدم من اأمور يف اآلي�ت التغيري يف كالمن�، فال بد من ا�س��تقالل الكالم على اأظهر 
اآلي�ت االحتج�ج�ت والتغيري والتعبري ال�سلمي، وهي املظ�هرات واالإ�رضاب�ت واالعت�س�م�ت 

والع�سي�ن املدين، فنقول وب�لله التوفيق:
المظاهرات والمسيرات:

ميكن تعريف املظ�هرات وامل�سريات ب�أنه� تنظيم �سلمي ل�سري جم�عي مدين غري ر�سمي من 
واإىل مك�ن معني يف زمن معني للمط�لبة ب�أمر معني علن�.

ف�إن مل ي�س�حبه� �سرٌي فهو مهرج�ن اأو فع�لية.
ف�إن �س�حبه� مكث يف مك�ن اإىل حتقيق املطلب فهو اعت�س�م.

ف�إن ك�ن �س��عبي� ع�م�، اأي من عموم ال�سعب واجلمهور وط�ل وتوقفت به حركة النظ�م فهو 
ع�سي�ن مدين.

وقويل: »تنظيم �س��لمي ل�س��ري جم�عي«، خرج به ال�سري اجلم�عي اخل�رج خمرج الع�دات يف 
نق�ط التجمع ونحوه� و�سوال، اأو انطالق�.

وقولن�: »غري ر�سمي«، خرج به العرو�س واالحتف�الت ونحوه�.

1- تقدم خترجيه.
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وقولن�: »من واإىل مك�ن معني«، خرج به الفع�لي�ت واملهرج�ن�ت.
وقولن�: يف »زمن معني«، ال بد منه؛ الأن الزمن املعني املتفق عليه �رضط للح�سد وال�سري، واإال 

مل تكن م�سرية.
وقولن�: »للمط�لبة ب�أمر معني«، خرج به ال�سري جم�ع�ت لنحو درا�سة اأو لق�ء اأو عب�دة كحج، 

اأو ال�سري الر�سمي يف العرو�س املدنية والع�سكرية والفع�لي�ت والري��س�ت.
وقولن���: »علن���«، خرج به املظ�هرة ال�س���متة، ف�إنه��� ال تعد مظ�هرة يف االأ�س��ل الغ�لب اإال 
د جهراً �س��ع�رات ملفوظة ومكتوبة ع�دة، ف�إن ك�نت م�س��رية �س�متة  َردَّ ب�إعالن املط�لب�ت، وترُ

اأعلن عن مطلبه� قبل ذلك ليعرف.
واملظ�هرات االأ�س��ل فيه� اجلواز، ف�إن ك�نت لن�رضة ق�طع �رضعي اأو مظلوم، اأو ق�سية ع�مة 

اأو خ��سة كدعم املق�ومة الفل�سطينية وجبت اإن مل يتم اإال به� ا�ستقالال اأو ا�ستكم�ال.
وكل م��� يخ��دم الواجب الذي مل يتم القي�م به فهو واجب، مثل: وجوب حترير فل�س��طني من 
العدو الغ��س��ب الك�فر، ف�إن القي�م بهذا التحرير الواجب مل يتم اإىل االآن، فكل و�س��يلة ت�سب 
فيه ويف خدمته واجبة، من مظ�هرات وفع�لي�ت وتربع�ت، واإحي�ء للذكرى وبن�ء موؤ�س�س���ت 
وت�س��كيل نق�ب�ت حلم�ية االأق�سى وحم�ية املواطنني وال�سجن�ء وعمل اأفالم وث�ئقية م�ستمرة 
وتعليم االأجي�ل يف من�هج الدرا�سة ذلك، وكل و�س�ئل الن�رضة للق�سية مطلوبة حتى ال ت�سيع 

الق�سية وتن�س�ه� االأجي�ل ويرُطبَّع على وجود دولة االحتالل ال�سهيوين.
وَمْن َمَنَع املظ�هرات من الفقه�ء فهو اإمن� منعه يف بلد معني نظرا لظروفه�)1(.

وتبق��ى املظ�هرات على اأ�س��ل االإب�حة اإال اإن ترتب عليه� اإزه���ق االأنف�س، واإتالف االأموال، 
وتخريب امل�س���لح، ف�إن ح�سل �سيء منه بال ق�س��د من البع�س وجب كفه وردعه، ف�إن ظهر 
ق معه؛ الأنه �س�ع ب�لفتنة، فوجب كف يده واإظه�ر �س�أنه للع�مة لتبيني �سبب  قِّ كونه مند�س��� حرُ

فعله الدافع له اأو اجلهة االآمرة ابتغ�ء الفتنة.
وكذا يبني للن��س حتى لو فعل ذلك من تلق�ء نف�سه.

1- وذلك مثل فتوى علماء اململكة العربية السعودية ألنها مقيدة بالنص يف الفتوى باملنع يف بلد احلرمني لعلل ختص 
ذلك البلد وظروفها. وفتاواهم صحيحة، لكن ال يقاس عليها غريها يف التحريم؛ ألن لكل بلد واقعا وفقها وفقهاء.
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والدلي��ل عل��ى جواز ك�س��فه قول��ه تع���ىل نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀمث 
)النس���اء:148(. وال ي�سمله اأح�ديث �س��رت املوؤمن؛ الأن ذلك فيمن ارتكب حمرم� يف نف�سه غري 

متعٍد �رضره، واإال لزم �سرت الق�تل.
فهذا اأراد ف�س���دا ين�س��به لغ��ريه ظلم� وعدوان�؛ ليمنع الو�س��ول اإىل ح��ق اأو ن�رضة مظلوم 

مبظ�هرة وقد فعل ذلك.
وال يندفع هذا الرمي الع�م ب�لكذب اإال ببي�ن ع�م للع�مة، فتعني، ولفعل يو�سف لدفع التهمة 
عن نف�سه، ومل يقدم ال�سرت على ف�عالت ذلك)1(؛ لتعلقه مبظلمة عمت فال تدفع اإال ببي�ن ع�م، 

و�رضع من قبلن� �رضع لن� ومل يرد يف هذه امل�س�ألة م� يخ�لفه يف �رضعن�.
فيبقى اأمر االقتداء على وجهه نثەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئمث )األنعام:90(.

والأن من ق�سد ف�سح م�سلم ب�إل�س�ق تهمة كذب به فجزاوؤه مثله ب�لبي�ن الع�م لف�سح كذبه؛ 
الأن جزاء �سيئة �سيئة مثله�، فج�ز ف�سح كذبه علن� نثھ ھ ے ےۓمث )الشورى:40(، 
ںںمث  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  گڳڳ  گ  گگ  ک  کک  نثک 

)البقرة(.
والأن الله يقول نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀمث )النساء:148(.

ومن اأتلف �سيئ� �سمنه �سخ�سي� ح�ل مظ�هرة اأو غريه�.
ف�إن ادعى اإغراء فالن له ف�أثبت الدعوى عوقب معه.

ويحقق للو�س��ول اإىل اجلن�ة، ف�إن مل يتبني �س��خ�س من اأتلف لكرثة املظ�هرة، اأو لكرثة من 
فعل ذلك �رضع على امل�س��لمني تعوي�س��ه ببذل وع�م؛ الأنه �رضر ف�ح�س على خ��ٍس من�سوب 

لن�زلة ع�مة ظ�هرٍة، فدفعه من التع�ون على الرب والتقوى.
�س وجوب� من م�ل امل�سلمني الع�م من خزينة الدولة؛ الأن ر�سول الله  وِّ ف�إن مل يح�سل ذلك عرُ
å ودى قتيال مل يعلم ق�تله من بيت امل�ل؛ الأن دم امل�س��لم ال ي�س��قط، وكذا م�له ال ي�س��قط 

1- قال تعاىل نثہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائمث )يوسف(.



269املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 269املقدمة فـي فقه الع�رص268 املقدمة فـي فقه الع�رص 268

اإتالفه؛ والأن امل�ل الع�م و�س��ع للم�س���لح الع�مة ودفع املف��س��د الع�مة، وه��ذا منه�)1(؛ والأن 
فر�س حم�يته على الدولة، فتعو�سه عند ح�سول �رضر عليه ح��سل من ق�سور يف حم�يته، 

وهذا نوع منه.
ف���إن خرج��ت املظ�هرات وامل�س��ريات ب�أمر �س��لطة لن�رضته���؛ التف�ف� على ال�س��عب لت�أبيد 
الرئ��س��ة، اأو متديده� ملنتهي��ة فرتة رئ��س��ته، اأو ت�أييد ظ�مل؛ فحرام؛ الأنه م��ن الزور والبهت�ن 

ومع�ونة الظلم.
واالأ�سل يف الفع�لي�ت واملوؤمترات واملهرج�ن�ت االإب�حة، وال حترم اإال بدليل. ويتعذر التحرمي 

عين� لعدم وروده.
وقولن� »عين�« اأي ب�لن�س على ذات امل�س�ألة.

وال ميكن اإال من طريق املحرم لغريه، وح��س��له اأن التحرمي يحكم به اإذا اأدت هذه االأمور اإىل 
مف��سد غ�لبة اأو حمققة، ف�إن ك�نت كذلك منعت، واإال ف�إن غلبت م�س�حله� فهي م�رضوعة بهذا 
االأ�س��ل، وجتب اإن مل يتم واجب اإال به� ا�س��تقالال اأو ا�ستكم�ال كم� تقدم يف املظ�هرات؛ والأن 
الله يقول يف كل م� مل ينزل فيه حترمي نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، وهذا ن�س يف اأن االأ�سل 

العفو، وهو االإب�حة.
أما االعتصامات:

فيمك��ن تعريفه� ب�أنه�: فعل �س��عبي يرتتب عليه مكث مزم��ن يف مك�ن متوافق عليه حتى 
اال�ستج�بة للمط�لب.

1- قولن��ا »ودى قتي��ا« أخرجه البخاري برقم 7192 ومس��لم برقم 4435 واللفظ للبخاري أن عبداهلل بن س��هل 
وحميصة خرجا إىل خيرب من جهد أصابهم فأخرب حميصة أن عبداهلل قتل وطرح يف فقري، أو عني فأتى يهود فقال: 
أنت��م واهلل قتلتم��وه قالوا ما قتلناه واهلل ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر هلم وأقبل هو وأخوه حويصة، وهو أكرب 
منه- وعبدالرمحن بن س��هل فذهب ليتكلم وهو الذي كان خبيرب فقال النيب å حمليصة كرب كرب يريد الس��ن 
فتكلم حويصة ثم تكلم حميصة، فقال رس��ول اهلل å إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا حبرب فكتب رس��ول 
اهلل å إليهم به فكتب ما قتلناه، فقال رسول اهلل å حلويصة وحميصة وعبدالرمحن أحتلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟ قالوا: ال قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليس��وا مبس��لمني فوداه رس��ول اهلل å من عنده مئة ناقة حتى 

أدخلت الدار قال سهل فركضتين منها ناقة.
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واالإ�رضاب�ت هي: االمتن�ع عن العمل اأو نحوه للمط�لبة ب�أمر.
وقولن� »اأو نحوه«: لي�سمل اإ�رضاب طالب.

واالأ�س��ل فيه��� االإب�ح��ة لقول��ه تع���ىل نثڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿمث 
)األنعام:119(.

وهذه لي�س��ت منه� فتبقى على اأ�سل االإب�حة يف ذاته�؛ والأن الله ق�ل عن كل م� مل ينزل فيه 
حترمي نثۉ ۉ ېېمث، وهذا ن�س يف االإب�حة االأ�سلية.

وتتعلق االأحك�م به� بح�سب اآث�ره� احل�لية وامل�آلية املرتتبة عليه�.
ف�العت�س���م�ت واالإ�رضاب�ت اإن ك�نت لن�رضة الدين، والنهي عن الظلم، وردع مف�س��د، اأو 
ف�س���د، اأو ت�أييد ق�سية ع�مة تتعلق به� امل�س�لح الع�مة، اأو ق�سية من الق�س�ي� الكربى ل�سعب 
اأو لعموم االأمة، كظلم ح�كم، اأو ف�س���د �سي��سي، اأو اإداري، اأو م�يل، اأو التدخالت االأجنبية يف 
اأي �س���أن للبالد، فحكم االعت�س���م�ت واأخواته� -حينئذ- ت�سمله اأدلة االأمر ب�ملعروف والنهي 

عن املنكر، وم�رضوعية كل منه� معلومة، ودرج�ته� متف�وتة من وجوب اأو تطوع.
وال جتوز االعت�س���م�ت اإال بعد تبني حقيقة االأمر بجالء وو�س��وح، واإال حرم لقوله تع�ىل 

نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )اإلسراء:36(.
والأن مم�ر�سته� بال ح�جة حقيقيٍة �رضٌر ال يت�س�مح فيه؛ والأن وجود ال�رضر يف االعت�س�م�ت 
اأمر م�سلم، لكنه يتحمل لدفع اأمر اأكرب واأ�رض، ف�إن مل يكن ذلك حقيقي� �س�ر ال�رضر الن�جت عن 

االعت�س�م�ت بال مربر �رضعي، وهو دفع �رضر اأكرب، فحرم.
ف���إن ك�ن ملجرد املع�ندة واملن�كفة فيحرم؛ الأن��ه بغي وعدوان نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئېئمث 

)املائدة:2(.
أنواع االعتصامات:

1- االعتصامات الطالبية:
االعت�س���م�ت الطالبية يف اجل�مع�ت واملدار�س االأهلية املق�س��ود منه��� الربح ج�ئز اإن ك�ن 
ملطل��ب حق ال يخ�لف ال���رضع اأو الق�نون املنبثق منه، وال يخ�لف ال�رضوط واللوائح واالأنظمة 

الع�دلة التي ت�سري عليه� هذه املرافق العلمية.
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ف�أم� م� خ�لف ال�رضع فهو مع�سية، كمظ�هرة لنزع احلج�ب، ومنع ال�سالة يف هذا املرفق، اأو 
مظ�هرة لدعم مف�س��د تع�س��ب� حلزب اأو مل�سلحة ذاتية، فهذا حمرم. وكذا املط�لبة به� كت�بة اأو 

�سف�هة، فرادى اأو جم�عة، ب�عت�س�م، اأو تظ�هر، اأو فع�لية، اأو مهرج�ن، اأو اإ�رضاب.
واالأم��ر واالإذن والت�رضيح ب�أي �س��يء مم� �س��بق ب�طل، وال ط�عة الأح��د ولو ك�ن ويل االأمر 
االأول واالأك��رب اأو م��� دونه يف خم�لفة اأمر الله ور�س��وله å اأو زوجً�، اأو حزب��ً�، اأو نق�بة، اأو 

احت�داً، فال ط�عة لهم يف املع�سية.
وكل م� خ�لف من االعت�س�م�ت ونحوه� ال�رضوَط واللوائَح واالأنظمَة الع�دلة يف تلك املرافق 
ف�الأ�سل املنع من االعت�س�م الأجله؛ الأن هذه �رضوط، واملوؤمنون عند �رضوطهم، اإال م� ك�ن من 

هذه ال�رضوط خم�لف� للم�س�لح الع�مة، فهو عبث ب�طل.
وهذا يف مرافق التعليم احلكومية ظ�هر؛ الأن ت�رضف�ت الوالة منوطة ب�مل�س�لح الغ�لبة.

واأم� يف املرافق التعليمية اخل��س��ة التي يق�س��د به� الربح، ف�إنه� مع�و�س��ة حم�سة من ب�ب 
االإج�رة؛ الأنه� بعو�س م�يل مق�بل تعلم.

فم��� خ�لف ه��ذا العقد م��ن اإخالل موؤث��ر يف العملية التعليمي��ة، فيجوز للط��الب املط�لبة 
مبتق�س��ي�ت العقد مع املرفق التعليمي، ووجب على االإدارة اال�ستج�بة لذلك؛ لوجوب االإيف�ء 

ببنود العقود ب�لن�س نثڑ ککمث )املائدة:1(.
ويجوز عند احل�جة القي�م بن�س���ط طالبي كمهرج�ن، اأو اعت�س���م الإجل���ء االإدارة للتج�وب 

معهم.
ف�إن ك�ن املرفق التعليمي اأهليً� خرييً�: ف�حلقوق الطالبية التي ال تخت�س مبك�ن دون اآخر نحو: 
وجوب ت�سليمه موؤهله، اأو رفع �رضر ظ�هر وقع عليه خط�أ اأو عمدا، ك�سي�ع اأوراق امتح�ن�ته، 

وثبت ح�سوره بتوثيق وتوقيع، فوقع ظلم عليه يف ذلك بال تعمد.
اأو وق��ع عم��دا كت�أخري بط�قة، اأو رقم جلو�س ال يدخل االختب���ر اإال به، فهذه واأمث�له� حقوق 
م�س��توية، فم� اأخل ب�س��يء منه� اإخالال ف�ح�س��� ال ميكن تداركه وترتب عليه �رضر مل تدفعه 
االإدارة بع��د مت�بعة ومط�لبة ك�فية؛ فن�رضته واجبة من زمالئ��ه، اأو الكي�ن النق�بي الطالبي 
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ب�أي فع�لية طالبية �سلمية ال يرتتب عليه� اإف�س�د واإتالف منهم؛ الأن ن�رضة املظلوم واجبة.
وق�عدة االعت�س�م�ت واالإ�رضاب�ت واأخواته� اأنه�:

اأوال: ال جتوز اإال بتبيني حقيقة االأمر املراد اإحداث ذلك الأجله.
ث�ني�: كل اعت�س���م اأو اإ�رضاب الأجل اأمر يحق ملن اعت�سموا �سده اأن يفعله �رضع� اأو بق�نون 

منبثق منه فهو غري ج�ئز، نحو ف�سل ط�لب؛ ملخ�لفٍة معتربة عق�برُه� الف�سلرُ ح�سب اللوائح.
2- اعتصام األجراء والموظفين:
والنوع االآخر من االعت�س�م�ت هو:

اعت�س�م االأجراء واملوظفني، فهذا ق�سم�ن: منه قط�ع خ��س، ومنه ع�م.
وق�ع��دة ذلك: كل اعت�س���م لالإيف�ء ببن��ود العقد م�رضوع؛ الأنه� مط�لبة م�رضوعة فت�س��ح 
ب�لقول والفعل، وي�س��رتط عدم حدوث �رضر ف�ح�س اأثن�ءه، الأن ال�رضر ال يدفع ب�ل�رضر، اإال 

يف ح�لة وجود �رضر ع�م ف�ح�س اأخلَّ بحقوق االأجري واملوظف، فال م�نع.
ولو حدث �رضر غري مب��رض، ك�خل�س���رة التج�رية جراء االعت�س�م من االأرُجراء فيرُنظررُ يف اآلية 
دفعه، اأم� ال�رضر مبب��رضة فعلية وهو االإتالف ب�ليد تعمدا، فهو حرام، وي�سمن املرُْتِلفرُ م� اأتلَفه.

وال�رضر الع�م يقدم دفعه على اخل��س، ويتحمل اخل��س عند التع�ر�س.
والأن ارتك�ب املف�سدة االأخف لدفع املف��سد االأعم م�رضوع، وهذا منه؛ والأن ال�رضر التج�ري 

من االإ�رضاب واالعت�س�م ي�سرٌي غ�لب� يف القط�ع اخل��س والع�م.
اأم� اخل��س؛ ف�إن ت�رضر ت�رضرا ب�لغ� حرم؛ الأن ال�رضر ال يدفع ب�ل�رضر، بخالف الع�م ف�ل�رضر 

- ي�سري. لٍّ ع�دة ال يوؤثر؛ الأنه -ب�لن�سبة اإىل القط�ع الع�م ككرُ
واإذا ك�ن االعت�س�م اأو االإ�رضاب لطلب زي�دة يف املرتب مل يت�سمنه العقد، والزي�دة ال ت�رض 
ب�ملرفق، ومم� ميكن زي�دة مثله� ملثلهم بال �رضر وتنفع االأجراء، ف�إنه يب�ح ذلك؛ الأن طلب االأجري 
زي�دة يف اأجرته مب�ح، وم� ترتب على ذلك مب�ح من اإ�رضاب، اأو اعت�س�م ال يخل ب�سري العمل، 
ف���إن اأخل منع؛ الأنه �رضر عل��ى خ��س من خ��س، وال�رضر ال يدفع مبثل��ه، وخلف للعقد؛ الأن 
املط�لبة بزي�دة عو�س على م� يف العقد مب�حة م� مل يرتتب عليه� �رضر واإال منعت، اإال اإن ك�ن 
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الراتب غري ع�دل وال جمزئ، فهو من الظلم والغنب الف�ح�س، فيدفع.
ف�إن ط�لبوا بحقوق مقرة �رضع� وق�نون� كنرثي�ت اأو بدالت �س��فر ونحوه، ف�إنه يرجع فيه اإىل 
الع��رف؛ الأن املع��روف عرف� ك�مل�رضوط �رضط�، واإن مل يت�س��من العقد، اإال اإذا ن�س العقد على 
اإ�س��ق�طه�، ف�لت�رضيح مقدم على الداللة، ولهم اإذا مل ين�س على اإ�س��ق�طه� املط�لبة به� ب�س�ئر 

الو�س�ئل التي ال تن�ق�س ال�رضع.
ويجوز اعت�س���م اأو اإ�رضاب غري خمل وال م�رض �رضرا ف�ح�س��� ب�لعم��ل، ك�إحداثه متقطع� 
على فرتات؛ لتحقيقه دفع املف�س��دة الع�مة على االأجراء واملف�س��دة اخل��س��ة على رب العمل 

الفعلي اأو االعتب�ري.
اأنواع االإ�رضاب�ت واالعت�س�م�ت لالأجراء واملوظفني:

1- يف القط�ع الع�م.
2- يف القط�ع اخل��س.

3- يف املج�ل الطبي.
4- يف املج�ل التج�ري.
5- يف املج�ل التعليمي.

6- يف املج�ل الع�سكري واالأمني.
اأم� االإ�رضاب�ت واالعت�س���م�ت يف املج�ل الطبي ف�الأ�س��ل اأنه� ج�رية يف احلكم ك�أحك�م م� 

�سبق: من اأن االأ�سل االإب�حة وغريه يف اجلملة، واأفردت لتعلقه� بحفظ النف�س ب�ملب��رضة.
فيجب على طبيب موظف و�س��لت اإليه ح�لة مر�س��ية اعتي�دية مع�ينته�؛ الأن هذا هو اأ�سل 

العقد معه، واالإيف�ء به واجب عليه كف�ية)1(.
واإن ك�ن��ت احل�لة املر�س��ية ط�رئة ال حتتم��ل الت�أخري تعني عليه اإنق�ذه�، ف���إن اأبى ذلك لعلة 

اإ�رضاب اأو نحوه، فهلك املري�س، اأو تلف ع�سو منه ف�إنه اآثم.
واإثم قتل نف�س هلكت ب�الإمك�ن له اإنق�ذه� ي�س��تنبط من قوله تع�ىل نثٱٻ ٻ ٻ 

1- قلت »كفاية« ألن احلاالت االعتيادية جيوز للطبيب أن حيوهلا إىل غريه.
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤڤمث )املائدة:32(.

واالإحي���ء يكون ب�إنق�ذه� من التلف املهلك ونحوه، والقتل يكون ب�ملب��رضة اأو الت�س��بب، وهو 
من االإف�س�د يف االأر�س يف ح�الت، ومنه ترك اإنق�ذ مري�س يف ح�لة ميكن اإنق�ذه� بي�رض، كح�لة 
ربو �س��ديدة اأدت اإىل االختن�ق، وب�الإمك�ن للطبيب اإعط�وؤه االأوك�س��جني ح�ل و�سول احل�لة، 
ف�متنع لعلة االإ�رضاب، فم�ت الرجل اأو تلف ع�س��و منه ب�س��لل لنق�س االأك�سجني، ف�لطبيب 

م�س�رك يف الف�س�د يف االأر�س؛ في�أثم، وقد ي�سمن بغري ق�س��س.
قواعد هامة:

والق�عدة يف جميع االإ�رضاب�ت واالعت�س�م�ت ب�لن�سبة لل�رضورة:
1- اأن م��� ترت��ب عليه��� من �رضر ح���اًل اأو م�آاًل وميك��ن تف�ديه ح�ال فهي ج�ئ��زة ب�لتف�دي، 

ك�إ�رضاب على من�فذ ال�سري، فيمكن ترتيب فتح املن�فذ مع ا�ستمرار االإ�رضاب يف املحل.
2- م� ال ميكن تف�ديه ح�ال وميكن دفعه م�آال فال م�نع منه يف اجلملة ك�إ�رضاب طالب لف�سل 

درا�سي ميكن تعوي�سه مبثله يف زمن العطلة الدرا�سية.
3- وم� ال ميكن تف�ديه ال ح�ال وال م�آال لتعلقه ب�إزه�ق نف�س اأو تلف ع�سو فيحرم ك�إ�رضاب 

االأطب�ء اإن ح�سل هذا ال�رضر.
ضوابط هامة لإلضرابات واالعتصامات في المجاالت المختلفة:

1- االإ�رضاب�ت يف �رضيحة من القط�ع الع�م ولو �س��ببت اأ�رضاراً اإال اأنه� ي�س��رية يف الت�أثري 
يف القط�ع ككل فتتحمل ويدفع �رضر على املعت�سمني واملت�رضرين اإن ك�ن �رضرا معتربا.

والأنه ميكن دفعه م�آال ب�إ�س�فة دوام بقدر زمن االإ�رضاب يدفع به ال�رضر.
2- ف�إن ك�ن يف القط�ع اخل��س ف�الأ�س��ل املنع منه مع ح�سول ال�رضر؛ الأن ال�رضر ال يدفع 
ب�ل���رضر؛ والأنه �رضر معترب يف الواقع لي�س بي�س��ري؛ والأن ال�رضر يف هذا القط�ع ال يتحمل 
غ�لب���؛ والأن العقد ميكن ف�س��خه ابتداء من ط��رف القط�ع فيمكن ف�س��خه يف االأثن�ء لط�رئ 

اإ�رضاب، اأو اعت�س�م ملوظفني.
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بخالف العقد مع القط�ع الع�م، فهو عقد مع الدولة، وهي ملك للعموم، ف�لوظيفة احلكومية 
عق��د الزم من الطرفني؛ الأن التوظيف احلكومي هو من امل���ل الع�م فك�ن حق� ع�م� ب�رضوطه، 
فال يحق للجهة ف�س��خه الإ�رضاب؛ الأنه حق مقن ع�م. وم� ترتب على امل�رضوع م�رضوع وهو 

االإ�رضاب يف حٍق م�رضوع، فال يع�قب ف�عله.
3- اأم� االإ�رضاب�ت الطبية اإن ح�سلت، فيجب بق�ء من يقوم بق�سم الرقود الداخلي وا�ستقب�ل 

احل�الت الط�رئة اأو م� م�آله� اإىل ال�رضر.
4- اأم� االإ�رضاب�ت من املعلمني واأ�س�تذة اجل�مع�ت فهي من النوع الث�ين؛ الأنه مم� ميكن دفع 

�رضره م�آال بتمديد الدرا�سة اأو تكثيف ونحو ذلك.
5- اأم� االإ�رضاب�ت واالعت�س���م�ت يف القوات امل�س��لحة واالأمن وال�رضطة واملرور فهي اإن 
عمت حمرمة ال جتوز؛ الأدائه� اإىل مف��س��د كبرية خ�رجية، وداخلية، واإزه�ق االأنف�س، واإتالف 
لالأموال، وانت�س���ر للجرمية؛ لعدم وجود من ي�س��د م�س��دهم، وعو�سه� ت�س��كيل جلنة داخلية 

للمط�لبة بحقوقهم.
ت«: �رضط للتحرمي؛ جلواز اجلزئية ب�رضوطه�. وقولن� »اإن عمَّ

6- يحرم اإ�رضاب اأئمة وخطب�ء امل�س�جد ومدر�سي القراآن الأدائه اإىل تعطيله�؛ والأن االأ�سل 
فيه� الطوعية واملج�نية.

7- اأم� اإ�رضاب واعت�س�م الق�س�ة فهو ج�ر على اأ�سل اجلواز ب�لتف�سيل ال�س�بق.
وفر�س واجب بق�ء ط�ئفة للبت يف الق�س���ي� الع�جلة وم� يف حكمه�؛ الأن ت�أجيل رفع الظلم 

حمرم.
8- وقط���ع االت�س���الت واملوا�س��الت ب�أنواعه وك��ذا االإعالم وغريه� على اأ�س��ل جواز 

االإ�رضاب واالعت�س�م؛ حل�جة بح�سب م� �سبق من القواعد ال�س�بطة.
9- واالإ�رضاب يف قط�ع الكهرب�ء اإن عم ترتب عليه تعطل اأمه�ت امل�س�لح، فحرم. ويجوز 
تَِّب بق�ء م� يقيم ال�رضورات ويدفع كب�ئر املف��س��د جمع� بني امل�س���لح ودفع� للمف��س��د،  اإذا ررُ

ومثله قط�ع النفط والغ�ز.



275املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 275املقدمة فـي فقه الع�رص274 املقدمة فـي فقه الع�رص 274

وأما العصيان المدني:
فيمكن اأن نعرفه فنقول:

الع�سي�ن املدين هو: ترك الط�عة ملن جتب له ط�عة مقيدة من الب�رض لعلٍة.
واأم��� م��ن جتب ط�عته مطلق� وهو الله ور�س��وله فيحرم الع�س��ي�ن الأي اأم��ر، لقوله تع�ىل 
نثڑ ک کک ک گگ گ گڳ ڳ ڳڳمث )النور(. وقوله تع�ىل 

نثڦ ڄڄ ڄڄمث )التغابن:12(. والن�سو�س كثرية.
وط�عة الله ور�سوله هي: عدم خم�لفة القراآن وال�سنة.

واأم� من جتب ط�عته مقيدة فهم:
اأ- الوالدان م� مل ي�أمرا بخالف م� اأمر الله به ور�سوله.

ب- والزوج ط�عته واجبة على الزوجة يف املعروف نثڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃمث 
)النساء:34(، ف�إن اأمر مب� ال يجوز يف ال�رضيعة فال ط�عة له.

ج- وط�ع��ة اأويل االأم��ر للن�س نثی ی ییمث وهو مقيد بقول��ه تع�ىل يف نف�س الن�س 
نثجئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمث )النس���اء:59(. اأي اإذا اختلفت��م م��ع اأويل االأمر فت�بعوا 

ط�عة الله ور�سوله.
والع�سي�ن املدين هو: ترك ط�عة احل�كم، وهو مقيد يف االإط�ر املدين ال�سلمي، ال امل�سلح؛ الأن 

امل�سلح له �رضوط ع�سرية وتقديرات �سعبة.
ف�إن اأمر احل�كم ب�أمر على خالف ال�رضيعة، اأو على خالف م� تقت�سيه امل�سلحة الغ�لبة الع�مة، 
وخالف مقت�س��ي�ت العقد معه املمثل يف الد�ستور، ف�أمره ب�طل وال ط�عة له، ف�إن اأجرب الن��س 
على ط�عته فهو منكر، فمن ا�س��تط�ع تغيريه وجب عليه ب�ليد والل�س���ن والقلب؛ للن�س يف 
قول��ه å »�س��يكون اأمراء يقولون م� ال يفعلون ويفعلون م��� ال يوؤمرون، فمن ج�هدهم بيده 
فهو موؤمن ومن ج�هدهم بل�س���نه فهو موؤمن ومن ج�هدهم بقلبه فهو موؤمن ولي�س وراء ذلك 

حبة خردل من اإمي�ن«)1( اأخرجه اأحمد وغريه.

1- تقدم خترجيه.
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واال�ستط�عة اإم�:
1- فردي��ة يف حتمل البالء ك�س��يد ال�س��هداء الذي اأم��ر ونهى فقتل، وه��و ث�بت يف الن�س 
ال�سحيح »�سيد ال�سهداء حمزة ورجل ق�م اإىل اإم�م ج�ئر ف�أمره ونه�ه فقتله«)1(، وك�س�حب قوم 
فرعون ال��ذي اآمن ���رضاً نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چمث )غافر:28(، وكم� 

فعل االأنبي�ء والر�سل مع اجلب�برة وهم فرادى.
2- اأو جم�عية: ف�إن ك�نت ب�ل�سالح منعت؛ الأنه� تغلب عليه� الفتنة التي جت�وز حدود اجلواز 
ويتعذر تقديره�، واإن ك�نت بغري ال�س��الح ك�خلروج يف مظ�هرة، اأو اعت�س���م، اأو اإ�رضاب فال 

م�نع فيه يف االأ�سل على تف��سيل �سبقت.
ف�إن ا�س��تط�عوا تغيري املنكر بذلك كفى، ف�إن مل يرُ�س��تطع ذلك فهذا احل�كم االآمر على خالف 
اأمر الله ور�سوله وخالف مقت�سي�ت امل�سلحة الغ�لبة الع�مة تعترب اأوامره ب�طلة، وهو ف��سق، 
وواليت��ه ب�طلة؛ الأن الوالي��ة ال يعهد به� لظ���مل نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈمث )البقرة(؛ 

والأن الله �رضط يف احلكم العدالة نثەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث )املائدة:95(.
والعدالة يف ال�سخ�س غري العدل، بل هو من مقت�سي�ته�.

ف�أوامر هوؤالء املخ�لفة لل�رضيعة هي االأهواء، والله يقول نثگگ گمث )املائدة:48(.
فيح��رم العم��ل بهذه االأوام��ر، وللن���س نثہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭڭمث )الشعراء(.
وهو معنى الع�سي�ن.

ف�إذا اتفق الن��س عليه فقد اتفقوا على الع�س��ي�ن وهذا هو الع�س��ي�ن املدين، ويدل له حديث 
البخ���ري »هالك اأمتي على يد اأغيلمة �س��فه�ء من قري�س. ق�لوا: م��� ت�أمرن�؟ ق�ل: لو اأن الن��س 

اعتزلوهم«)2(، واالعتزال ال�سعبي هو مق�سود الع�سي�ن.
وللحديث ال�سحيح »ال تكن لهم ج�بي� وال �رضطي�، وال خ�زن�، وال عريف�«)3(.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.
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وقد يكون هذا جزئي�، اأو كلي� بح�سب خم�لفة احل�كم لل�رضيعة وم� انبثق من امل�س�لح الع�مة 
للن��س.

فيكون جزئي� مع جزئي�ت املخ�لفة، وكلي� مع كلي�ت املخ�لفة.
ويجب هن� التفريق بني م�س�ألتني هم�: احل�كم الع��سي، واحل�كم االآمر ب�ملع�سية.

ف�حل�كم الع��س��ي يف نف�س��ه ف��س��ق واالأ�س��ل بطالن واليته، لكن اإن اأجرى العدل واحلق 
ف�ل�سحيح اأن اأمره اإىل الله.

ومرتتب�ت االإنك�ر الع�م ب�الإ�رضاب ونحوه ملع�سية احل�كم فيم� بينه وبني الله غري م�رضوعة؛ 
الأنه يف مع�س��ية نف�سه ك�آح�د االأمة، يوجب ذلك ن�سحه �رضا وموعظته وعدم ف�سحه اإال اإن 

اأعلن وج�هر، الأن الن��س يقتدون به.
بخالف احل�كم االآمر ب�ملع��سي، فهن� تعلقت املع�سية ب�أ�سل ومو�سوع احلكم، فهذا مع�سيته 

يف م� اأمر على خالف ال�رضع واجبة وفر�س عني على كل اأحد.
ف�إن اأكرث من ذلك كرثت مع�س��يته وتو�س��عت حتى يت�سكل ع�سي�ن مدين جمتمعي فردي 

واأ�رضي وجمتمعي ولو بال توافق.
ف�إن توافقوا واأعلنوا فهو من التع�ون على الرب والتقوى.

وهذا هو الع�س��ي�ن املدين الفردي ال�سلمي الذي ينتهي ب�نته�ء املف��سد ورفعه�، اأو ب�إ�سق�ط 
االآمر مبع�سية الله والف�س�د يف االأر�س ب��سم ال�سعب و�رضعيته وهو احل�كم، وكل هذا ج�ئز.

ويدل له الكثري من الن�سو�س ك�أمر ب�ملعروف ونهي عن املنكر، والتع�ون على الرب التقوى، 
وحدي��ث البخ�ري »لو اأن الن��س اعتزلوه��م« وحديث »ال تكن لهم ج�بي� وال �رضطي� وال خ�زن� 

وال عريف�«، ومنه قوله تع�ىل نثۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )الشورى(.
ف�إن بغى عليهم نظ�م ح�كم، فعلى ال�س��عب اأن ينت�رض على هذا البغي بو�س�ئل جتلب اأف�سل 

امل�س�لح وتدفع اأكرث املف��سد.
واالعت�س���م�ت والع�س��ي�ن املدين ال�سلمي الع�م الإ�س��ق�ط البغي الظ�مل هو من االنت�س�ر 
على البغي، وهو اأعلى اأنواع االنت�س���ر؛ الأدائه اإىل اإزال��ة الظلم والبغي بقوة اجلم�عة الع�مة 

�سلمً�.
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والع�سي�ن املدين لي�س خروج� على اجلم�عة والنظ�م؛ الأن الذي مت�ر�سه هي اجلم�عة كله�، اأو 
غ�لبه�، والأن دالالت املن�سو�س دلت عليه، وقواعد واأ�سول ال�رضع ال متنعه.

وهن�ك فرق بني خروج اجلم�عة ككل على احل�كم، وخروج �رضذمة من اجلم�عة على اجلم�عة 
وه��و االنقالب، اأو ع��ن اجلم�عة وهو االن�س��ق�ق، واحل�كم خ�رج ع��ن اإرادة اجلم�عة وهو فرد 
خ�لف مق�سود العقد املربم معه، وع�د عليه ب�الإبط�ل فبطل عقده وخرج عن اجلم�عة و�رضطه� 

ويده�.
ومن االأدل��ة قول��ه تع���ىل نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ىائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئمث )الشورى(.

فهذا يدل على اأن االنت�س���ر الع�دل الذي يقوم به املظلوم �س��د الظ�مل ال يوؤاخذ عليه، وهذا 
ع�م يدخل فيه االإ�رضاب�ت واالعت�س���م�ت، واملظ�هرات، والع�س��ي�ن املدين، وكله� و�س���ئل 
�س��لمية لتغيري املنكر والظلم، فج�زت. فكل مظلوم �سنع ذلك فال �سبيل عليه، بل يعد فعله 

من االأمور التي مدح الله به� املوؤمنني.
وي�سنع كل ذلك بح�سب املظ�مل عموم� ع�م�، اأو عموم� خ��س�.

ف�لبغي الع�م يدفع مب� ين��سبه زم�ن� ومك�ن�.
والظلم الع�م على االأمة يدفع بتغيري ع�م من االأمة لقوله تع�ىل نثھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭۇمث )الرعد:11()1(.
ف�رضع فعله� جوازا اأو وجوب�؛ الأنه� و�سيلة اإىل تغيري املنكر، والو�س�ئل ت�أخذ اأحك�م املق��سد. 
والأن م��ن ادعى املنع ال حجة له �س��وى التعلق ب�أح�ديث ال�س��رب والط�عة واخلروج، وكله� ال 
ت�أتي هن�، اإذ هي واردة يف وق�ئع جزئية ي�سرية ال يف عموم ف�س�د يف االأر�س، و�رضط القي��س 
م�س���واة الفرع لالأ�س��ل املقي�س عليه، اأم� كونه� خروج� فال معنى ل��ه؛ الأنه وارد يف اخلروج 

1- فه��ذا أمر بتغيري اجلنب إىل ش��جاعة، والس��كوت عن الظلم إىل التعبري ضده، والتع��اون مع احلاكم الظامل إىل 
التعاون مع الشعب، والنفاق واملداهنة النفعية إىل الرباءة منها وحتديد املوقف.

وهذا املوضع كان اخلامتة وآخر ما كتبته من الكتاب، وكان قبل سقوط نظام الزين يف تونس الذي مثل أول الربيع 
العربي، ثم أضفت له بعد الثورات يف أول سنة 2012م متام اجلزء االقتصادي وبعض املسائل املتفرقة.
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امل�س��لح، ولي�س هذا مو�س��وع البحث هن� واإال لل��زم ترك االأمر ب�ملع��روف والنهي عن املنكر 
�سلم�، ولك�ن �سيد ال�سهداء الذي ق�ل احلق لظ�مل فقتله خ�رج� عن احلق، وملَّ� ك�ن اأعظم اجله�د 
َلت ن�س��و�س وقواطع حم�ربة الف�س���د يف االأر�س، فتبني  كلمة حق عند �س��لط�ن ج�ئر، ولبطرُ

بطالن هذا القول)1(.

1- انظر ما كتبته بتوسع يف فقه السمع والطاعة.
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العالقات الدولية
والسياسات الخارجية
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العالقات الدولية والسياسات الخارجية
االأ�سل دعوة كل ك�فر ال قتل كل ك�فر، واالأ�سل ال�سالم ال احلرب، لقوله تع�ىل نثچ 
چ ڇ ڇڇمث )احلج���رات:13(، وقوله تع���ىل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.
واالأ�سل اإعداد القوة الب�لغة بج�هزية ب�لغة للردع عند فر�س ذلك فر�س� �رضعي�)1(.

- األصول الستة التي تقوم عليها العالقات والسياسات الخارجية:
والعالق�ت وال�سي��س���ت اخل�رجية ق�ئمة على �ستة اأ�س��ول ا�ستنبطن�ه� ب�لتتبع واال�ستقراء 

من ن�سو�س القراآن وال�سن ومق��سد وقواعد ال�رضع.
ف�لعالق�ت بني دولة االإ�س��الم وغريه�، وبني امل�سلم وغريه: تع�ونية، تب�دلية، �سلمية، مثلية، 
ع�دلة. والقت�لية ا�س��تثن�ء عند اقت�س���ء ال�س��بب من عدوان اأو فتنة الأهل االإ�سالم، اأو ملن اأراد 

الدخول يف االإ�سالم.
فقولن� »تع�ونية«: وذلك كم� تع�ون ر�سول الله å مع يهود اأول مقدمه املدينة على حم�ية 

املدينة بوثيقة م�سهورة منقولة ب�ال�ستف��سة عند اأ�سح�ب ال�سري)2(.
وج�ء يف ال�سحيح عند البخ�ري اأن علي بن اأبي ط�لب ذهب مع يهودي جللب االإذخر وبيعه 

يف ال�سوق لوليمة عر�سه)3(، وهذا تع�ون.
وك�نت االأ�س��واق التج�رية مفتوحة للتج�ر، وقن عمر ذلك)4(، واأمر بتي�س��ري عمل التج�رة 

1- واجله��اد مفروض لتكون كلمة اهلل ه��ي العليا، وحتى يكون الدين كله هلل، وحتى ال تكون فتنة، ولدفع بغي 
وعدوان، انظر فقه اجلهاد من كتابنا هذا.

2- تقدم خترجيها.
3- أخرجه البخاري برقم 2089 عن علي بن حسني أن حسني بن علي رضي اهلل عنهما أخربه أن عليا قال كانت 
لي ش��ارف من نصييب من املغنم، وكان النيب å أعطاني ش��ارفا من اخلمس فلما أردت أن أبتين بفاطمة بنت 
رس��ول اهلل å واعدت رجا صواغا من بين قينقاع أن يرحتل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغني 

وأستعني به يف وليمة عرسي.
4- قولنا »وقنن عمر ذلك« أخرجه ابن أبي ش��يبة يف املصنف بس��ند صحيح برقم 10686 أن عمر بعث عثمان بن 
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من كف�ر وغريهم.
واقرت�س å من يهودي، فقد ثبت يف ال�س��حيح اأنه å م�ت ودرعه مرهون عند يهودي 

يف �سعري)1(.
وزار å يهوَد واأكل من طع�مهم)2(، واأحل الله لن� طع�م اأهل الكت�ب والزواج منهم ب�لن�س، 

وهذا ميثل اأق��وى العالق�ت االجتم�عية واالإن�س���نية والتع�ونية نثۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )املائدة(.
وه�جر امل�سلمون اإىل احلب�س��ة عند النج��سي وهو على الن�رضانية، وهو ك�للجوء ال�سي��سي 

اليوم.
والل��ه يق��ول نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژمث 

)املمتحنة:8(.
ف�أمر ب�ل��رب، وهو م� اأمر الله به يف اآية التع���ون نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئېئمث )املائدة:2(.
وعليه ف�لتع�ون الدويل بني دولة االإ�سالم وغريه� من الدول، وبني امل�سلمني وغريهم: ر�سمي�، 

و�سعبي�، وفكري�، واإن�س�ني�، و�سي��سي�، واقت�س�دي�، اأمر ميثل االأ�سل يف التع�مل مع الدول.
فال م�ن��ع من اإق�مة عالق�ت االبتع���ث العلمي، والتب�دل التج�ري، واالقت�س���دي، واحلوار 

الفكري، واالإغ�ثة االإن�س�نية الر�سمية واملدنية للمت�رضرين واملنكوبني.
حنيف، فجعل على أهل الذمة يف أمواهلم اليت خيتلفون بها يف كل عشرين درهما درهما، وكتب بذلك إىل عمر بن 
اخلطاب فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من جتار أهل احلرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم 

بادهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا منهم.
1- تقدم خترجيه.

2- قولنا »وأكل من طعامهم« يدلل ذلك ما أخرجه البخاري برقم 2617 ومس��لم برقم 5834 من حديث أنس أن 
يهودية أتت النيب å بش��اة مس��مومة فأكل منها فجيء بها فقيل أال نقتلها قال: ال فما زلت أعرفها يف هلوات 

.å رسول اهلل
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وكذلك االقرتا�س الدويل بدون فوائد، اأو امل�س���ركة يف �رضك�ت ا�س��تثم�رية داخل الدولة 
وخ�رجه�، ال م�نع منه.

وكذا تب�دل الزي�رات الر�س��مية التي تهدف اإىل التع�ون الدويل االقت�س���دي وال�سي��س��ي، 
ب�رضط اأال يكون م�س���دم� الأ�س��ل �رضعي كت�سليم م�س��لم اأو الجئ �سي��سي ك�فر م�ستجري 
يف دولة االإ�س��الم لدولة ك�فرة؛ الأن ذمة امل�س��لم ال يجوز اأن تخفر؛ للن�س »وي�س��عى بذمتهم 

اأدن�هم«)1(.
كم� ال يجوز التع�ون املوؤدي اإىل �رضر واإذالل وارته�ن لدولة االإ�سالم.

وقولن� »تب�دلية«: مثل تب�دل التج�رات واخلرباء واخلربات والبعث�ت الدبلوم��س��ية واالأ�رضى 
وامل�س�لح واملن�فع الع�مة التي تعود ب�خلري على االأمة.

واأفردن�ه� عن التع�ونية مع دخوله� فيه�؛ الأن العالق�ت التب�دلية اأخ�س �سي��سة؛ الأنه� مق�بلة 
م�رضوطة مب� يق�بله� به االآخر بخالف التع�ون، فقد يكون ابتداء من جهة ال تب�دلي� م�رضوط�.

وقولن� »�سلمية«: هذا هو االأ�سل يف التع�مل، واحلربرُ ا�ستثن�ء ب�رضوط لقوله تع�ىل نثڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇڇمث )احلجرات:13(، ف�لتع�رف مق�س��وٌد، 

والقت�ل خالفه.
ولقوله تع�ىل نثې ې ىمث )البقرة:83(، وهذا ع�م.

وقوله تع�ىل نثک ک گ گ گ گمث )األنبياء(، والرحمة ق�ئمة على ال�س��الم 
الع�ملي وتب�دل امل�س�لح.

وقول��ه تع�ىل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ 
ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.

اأم��� االأوامر بقت�ل امل�رضكني والكف�ر، فقد اأجبن��� عليه� يف فقه اجله�د من كت�بن� هذا، وقررن� 
اأنه� م�سببة معللة ال اأ�سل مبتداأ يتع�مل به.

1- أخرجه أمحد برقم 6797 من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب å قال يف خطبته وهو مسند 
ظهره إىل الكعبة: املسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قلت: هذه الصحيفة حسنة 
صحيحة. وأخرجه أمحد كذلك برقم 993 عن علي بسند على شرط الشيخني. وهما يف سنن أبي داود والنسائي.
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ىئيئمث  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  نثی  ال�س��لم  يف  تع���ىل  لقول��ه  »مثلي��ة«:  وقولن��� 
)األنفال:61(.

والنه��ي عن طلب ال�س��لم من� هو مع عدم طلبه��م ذلك؛ فيكون االبتداء ب��ه فيه نوع وهن؛ 
والأنه� خالف �سي��سة املم�ثلة، اإْذ من ح�رب قوبل ب�ملثل، فعر�س ال�سلم عليه ممنوع ابتداء؛ الأنه 

ل ب�لوهن، ق�ل تع�ىل نثڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻمث )محمد:35(. يوؤوَّ
وق���ل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ 

ککمث )املمتحنة(.
وق�ل يف املم�ثلة ال�سيئة نثھ ھ ے ےۓمث )الشورى:40(.

وق�ل نثک کک ک گگ گ گڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث 
)البقرة(.

ف�أم��ر ب�العتداء املم�ثل ال جمرد دف��ع االعتداء، فمن احتل دولة لالإ�س��الم ف�لرد من وجهني 
واجب��ني، االأول: اإخراجه منه، والث���ين: االعتداء عليه ب�حتالل مم�ثل ق��درا وزمن� ومك�ن� عند 

القوة واإال اكتفي مبجرد الدفع. هذا م� تقت�سيه االآية من الفهم.
واإخراج االحتالل دليله اخل��س نثٻ ٻ پ پپمث )البقرة:191(.

وقولن� »ع�دلة«: دليله قوله تع���ىل نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅمث )املائ���دة:8(، ف�أم��ر ب�لع��دل مع العدو، فكيف م��ع من يعدل معك 

وي�س�ملك؟
وال يل��زم من كون الدولة دولة حرب اأن �س��عبه� كذلك، بل ع�م��ة مواطنيه� وق�طنيه� اأهل 

�سلم، من ن�س�ء، واأطف�ل، و�سيوخ، وعب�د.
وكل م��ن مل يق�تل ويع���ون ويظ�هر على احلرب فهو من اأهل ال�س��الم، لعموم قوله تع�ىل 

ڑ  ڑ  ژ  ڈڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  نثڃ 
ڱ ں ںڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک گگ گ گڳ  ککک 

ڻ ڻ ۀۀہمث )املمتحنة(.
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وقولن� »قت�لية عند اقت�س���ء �س��ببه م��ن عدوان«: لقوله تع���ىل نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئېئمث )البقرة:190(، ودفع فتنة عن اأهل االإ�س��الم؛ لقوله تع�ىل نثڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )األنف���ال:39(، وهذا ع�م، في�س��مل قت�ل من 
منع الن��س عن الدخول يف االإ�سالم، اأو َفنَتَ من اأ�سلم وا�ست�سعفه، واأ�سب�ب القت�ل دائرة على 

هذا)1(.
العالقات األمنية:

وتنق�سم االأنظمة اإىل:
1- اأنظمة حرب غري مع�هدة.

2- اأنظمة حرب مع�هدة.
3- اأنظمة �سالم حم�يد.

4- اأنظم��ة �س��الم من��رض، كم��ن دخل يف حل��ف النب��ي å وكمح�لفته لليه��ود ونظ�م 
النج��سي.

5- اأنظمة �سالم على االأ�سل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇمث.
6- اأهل �سالم م�رضوط.

أواًل: أنظمة الحرب غير المعاهدة:
والتع�مل معه� مب� يكف خطره� وب�أ�سه�. فمن ذلك:

اأ- التعبئ��ة القت�لية الع�م��ة نثڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ېېمث )النساء(.

ب- واإمك�ن القت�ل للمت�خم املح�رب عند اقت�س�ء االأمر و�رضورته، واال�ستعرا�س الع�سكري، 
واملن�ورات وغريه�.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ 

ٺٿمث )التوبة(.

1- انظر فقه اجلهاد من كتابنا هذا.
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والغلظة: منه� اإظه�ر قوة الردع، واملن�ورات، واال�ستعرا�س�ت، والقت�ل اإذٌن واأمٌر حني تتوفر 
دواعيه.

ج- واملع�ملة ب�ملثل الع�م نثۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى 
ىائ ائ ەئەئمث )التوبة(.

د- وال��رد عل��ى الع��دوان املع��ني نثک کک ک گگ گ گڳڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )البقرة(.

والف��رق بني ال�س��ورتني اأن هذه االأخرية متثل ا�س��رتاتيجية الرد ال�رضي��ع، واأم� االأوىل فهي 
ا�سرتاتيجية الردع الع�م.

ه�- واالإعداد اال�سرتاتيجي نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )األنفال:60(.

و- وقب��ول عر�س ال�س��الم نثی ی ی ی جئ حئمئ ىئيئ جب حب خب مبىبمث 
)األنفال(.

ي- وحرمة االبتداء ب�لدعوة لل�س��الم للك�فر املح�رب الذي ي�سكل خطرا ويفهم من الدعوة 
اأنه� من م�سدر وهن؛ للن�س نثڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻمث )محمد:35(.

وقولن� »للك�فر املعتدي« خرج به الك�فر غري املعتدي، ف�ل�س��الم على االأ�س��ل لقوله تع�ىل 
ڑ  ڑ  ژ  ڈڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  نثڃ 

ککمث )املمتحنة(.
ف�إن �سكل خطرا وجب التع�مل معه مب� يقت�سي امل�سلحة الع�مة.

ز- واأثن���ء املعركة ومب��رضته� مع الكف�ر املح�ربني يجوز الدعوة اإىل االإ�س��الم، اأو ال�س��الم 
امل�رضوط، اأو احلرب)1(.

ومق�بل ال�س��الم امل�رضوط تدفع خلزينة الدولة من الق�در الذكر الب�لغ ر�س��وم حم�ية ت�سمى 
اجلزية.

1- قيدن��ا ه��ذا بأثناء املعركة ومباش��رتها حتى ال تتخ��ذ هذه اخليارات على العموم يف كل ص��ور التعامل لوجود 
أنظمة سام على األصل وحمايد ومناصر واستنبطنا ذلك باالستقراء مجعا بني النصوص، ودفعا لتعارضها؛ ولوجود 

صراحٍة يف النص وهو »إذا حاصرمت حصنا..« فدل على وجود معركة، فهذا يقيد ذلك.
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ويجوز االجته�د يف اإ�س��ق�طه� ا�س��م� ال حقيقة كم� فعل عمر على اأهل الكت�ب من العرب 
واأخذ منهم ك�لزك�ة اأو �سعفه�)1(.

وه��ذه تفر�س يف قوة حم�ربة ا�ست�س��لمت يف احل��رب، ولهم دينهم، وحري�ته��م، واأموالهم، 
واأعرا�سهم، وحم�كمهم ونظ�مهم بك�مله، اإال م� اقت�س�ه النظر امل�سلحي الع�م من االأمور.

ح- واأم� يف داخل جزيرة العرب فال يقبل وجود اأي دين ب�سكل دولة، اأو قوة منظمة ت�ستطيع 
ال���رضب من الداخل، وهذا هو معنى قوله å »ال يجتمع دين�ن يف جزيرة العرب«)2(، وقوله 
å »اأخرج��وا امل�رضكني من جزيرة الع��رب«)3(، ولي�س معن�ه� االأف��راد وال االأقلي�ت االأ�رضية 

امل�س�ملة التي ال حتمل اأي �سالح، ف�إنه� موجودة من زمنه å اإىل اليوم، وبال نكري)4(.
فدل على اأن املق�سود التواجد الع�سكري امل�سلح الذي ي�سكل خطرا داخلي� ونظ�م� من�وئ�.

ولهذا تبطل كل مع�هدة من هذا النوع، ويعطون مهلة ك�أربعة �س��هر وتنزل على هذا اآي�ت 
االفتت�حية يف �س��ورة براءة نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀمث )التوبة(، اأي 
ع�هدمت يف جزيرة العرب كي�ن�ت م�سلحة اأو داخل الدولة امل�سلمة ولو خ�رج اجلزيرة، وحملن�ه� 

1- قولنا »كما فعل عمر« أخرجه البيهقي يف السنن برقم 19117 بسند صحيح إىل الشافعي، قال الشافعى: قد أخذ 
رسول اهلل å اجلزية من أكيدر الغسانى ويروون أنه صاحل رجاال من العرب على اجلزية فأما عمر بن اخلطاب 
Ê وم��ن بع��ده من اخللفاء إىل اليوم فقد أخذوا اجلزية من بين تغلب وتنوخ وبهراء وخلط من خلط العرب وهم 
إىل الساعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإمنا اجلزية على األديان ال على األنساب 
ولوال أن نأثم بتمين باطل وددنا أن الذي قال أبو يوس��ف كما قال وأن ال جيرى صغار على عربي ولكن اهلل أجل 

يف أعيننا من أن حنب غري ما قضى به. ووصله من طريق أخرى.
2- أخرج مالك يف املوطأ برقم 1584 عن ابن ش��هاب أن رس��ول اهلل å قال: ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب 
قال مالك قال ابن ش��هاب ففحص عن ذلك عمر بن اخلطاب حتى أتاه الثلج واليقني أن رس��ول اهلل å قال ال 
جيتم��ع دين��ان يف جزيرة العرب فأجلى يهود خيرب قال مالك وقد أجلى عمر بن اخلطاب يهود جنران وفدك فأما 
يه��ود خي��رب فخرجوا منها ليس هلم من الثمر وال من األرض ش��يء وأما يهود فدك فكان هلم نصف الثمر ونصف 
األرض ألن رسول اهلل å كان صاحلهم على نصف الثمر ونصف األرض فأقام هلم عمر نصف الثمر ونصف األرض 

قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب ثم أعطاهم القيمة وأجاهم منها.
3- أخرجه البخاري برقم 3053، ومسلم برقم 4319، كاهما عن ابن عباس.

4- وللجنة اإلفتاء باململكة اجتهاد خاص هنا يف منع دخول العماالت األجنبية الكافرة جزيرة العرب.
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عل��ى هذا فقط؛ الأن غريهم فيه قول��ه تع�ىل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحن���ة(، فهوؤالء خ�رج الدولة ولو اأهل 
�س��الح اأو داخله� من املواطنني ال�س��لميني غري امل�سلحني �سالح� ين�وئ الدولة وي�سكل خطرا 

على ال�سلم االجتم�عي.
ه��ذا فيمن ظهر اأو خي��ف غدرهم اأو مل يكن له عهد، اأم� غريهم فيوفى اإىل املدة ثم يخرجون 

نثک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  بدليل 
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہہمث )التوبة(.

ثانيا: أنظمة الحرب المعاهدة:
فهوؤالء يوفى اإليهم عهدهم اإىل مدتهم لقوله تع�ىل نثڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

ہہمث )التوبة(.
ثالثا: أنظمة السالم المحايد:

فه��وؤالء يح�ف��ظ عل��ى حي�ده��م نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ېېمث )النس���اء(، فه��وؤالء ال يري��دون القت���ل مع اأح��د. وح�رضت: �س���قت وكرهت 

�سدورهم القت�ل.
رابعا: أنظمة السالم المناصر:

فهوؤالء يح�فظ على ال�س��الم معهم، وال يجوز حربهم، بل برهم والق�سط معهم ك�لنج��سي، 
وكل دولة تن��رض ق�س�ي� امل�سلمني فهي دولة بر و�سالم ومن��رضة.

خامسا: أنظمة السالم على األصل أو دول المتاركة:
وهم الدول البعيدة عن دول االإ�سالم غ�لب�، ف�الأ�سل معهم الدعوة وال�سالم وتركهم »اتركوا 

الرتك م� تركوكم، وذروا احلب�سة م� وذروكم«)1(.

1- أخرجه أبو داود برقم 4304 عن أبي سكينة، عن رجل من أصحاب النيب å عن النيب å أنه قال »دعوا 
احلبشة ما ودعوكم واتركوا الرتك ما تركوكم«. قلت: سنده صحيح. وأخرجه النسائي برقم 3176.
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سادسا: أنظمة السالم المشروط:
وه��م اأهل احلرب امل�ست�س��لمون، وي�رضط عليه��م �رضوط، ولهم ال�س��الم واالأم�ن واحلري�ت 

وحم�كم�ته��م اإىل حم�كمه��م اأو �رضيعتن���، بح�س��ب امل�س��لحة نثپ پ پ پ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹڤ  ٹ  ٹ  ٿٿ ٿ  ٺ ٺ ٿ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
ڦڦمث )املائدة(، ويدفعون ر�سوم� ت�سمى اجلزية، اأو ر�سوم مواطنة تك�فلية الزمة 
على الق�در منهم؛ لعدم التعبد ب�ال�س��م؛ والأن امل�س��لمني يدفعون الزك�ة فهوؤالء يدفعون هذه 
الر�سوم، وال ت�سقط ب�ل�رضائب؛ الأنه� ر�سوم للدولة على اأمور معينة من م�سلم وغريه توؤخذ 
ح�ل ح�جة الدولة، واإال ف�الأ�س��ل عدم اأخذ �سيء على م�سلم �سوى الزك�ة، وغري م�سلم �سوى 

ر�سوم اجلزية.
العالقات العامة:

وم� ذكرن�ه �س�بق� فهو يف االأنظمة، اأم� يف ال�سعوب واالأفراد فهم:
1( اإم� مق�تل، فهذا له حكم نظ�م احلرب.

واملق�تل: كل مب��رض للحرب ظهرياً اأو مع�ونً�، والقوات امل�سلحة تدخل يف هذا دخوال اأولي�.
2( واإم� مدين، وهذا له حكم ال�سالم ولو ك�ن يف دولة حرب.

واملدين: من لي�س من اجلي�س ومل ي�س�رك اأو يظ�هر على اأهل االإ�سالم.
الدخول إلى بالد اإلسالم

ومن دخل بالد امل�سلمني، ولو مق�تال ب�أم�ن اأو عهد، فال يجوز قتله.
واالأم�ن يكون ب�لت�أ�سرية للدخول اأو االإذن الر�سمي.

ومن ج�ء من ال�س��ي�ح والزائرين والتج�ر و�س���ئر املدنيني من كل ال�س��عوب، كت�بيً�، اأو وثنيً� 
بدين، اأو بال دين، ف�إنه يف االأ�سل يدخل حتت االأمر ب�لرب والق�سط لقوله تع�ىل نثڃ چچ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.

وال يج��وز قتله وال الغدر به؛ للن�س »من قتل مع�هدا اأو ذمي� اأو م�س��ت�أمن� كنت خ�س��يمه 
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يوم القي�مة«)1(.
ف�إن قب�س على ج��سو�س تع�ملت معه الدولة ب�مل�سلحة، وال يقب�س عليه مواطن، وال يقتله، 

وال يوؤذيه، بل يبلغ عنه وجوبً�.
ودليل الوجوب اأنه دفع ملنكر »من راأى منكم منكرا فليغريه بيده«)2(.

واأم��� اأنه ال يب��رض هو عقوبته؛ فالأن الدولة منعت ذلك وط�عته� يف امل�س���لح الع�مة واجب 
للعموم يف الن�س؛ والأنه لو فعل ذلك من �س���ء لدخل الف�س�د وعم؛ والأن الله اأمر ب�لعدل، وال 
يعرف العدل ال�س��حيح يف هذه الق�س���ي� اإال يف الق�س���ء، فلي�س كل اإن�س�ن يفقه ذلك ويفقه 

ْكَمه وكيف يتع�مل معه. حرُ
حرمة إيذاء الداخلين إلى بالد اإلسالم بأمان:

واالأ�سل تب�دل العالق�ت االإن�س�نية بني ال�سعوب واالأفراد لقوله تع�ىل نثڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چچ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلجرات(.

وال يجوز خطف ال�سي�ح وال اإيذاوؤهم، ومن فعل فقد ع�سى الله ور�سوله å؛ الأن الله اأمر 
ب�لرب معهم واأمر ر�سول الله å بعدم االعتداء عليهم.

واإن قب�س على غري م�س��لم دخل اإىل الدولة امل�س��لمة بدون اإذن وال ت�أ�سرية، اأخذ من الدولة 
ال من مواطن، واأ�س��مع كالم الله، وعر�س عليه الدين، ثم يبلغ م�أمنه، وهو ت�سليمه ل�سف�رته 

اأو ترحيله ب�لطرق االآمنة.
اللجوء السياسي:

واللجوء ال�سي��س��ي من ك�فر للدولة امل�س��لمة ج�ئز، وواجب قبوله يف االأ�س��ل، ق�ل تع�ىل 
ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  نثې 

ېئىئمث )التوبة(.

 å عن النيب È 1- حديث »من قتل معاهدا..« أخرجه البخاري برقم 3166 من حديث عبداهلل بن عمرو
قال: من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما.

2- أخرجه مس��لم برقم 186 عن أبي س��عيد قال مسعت رسول اهلل å يقول »من رأى منكم منكرا فليغريه بيده 
فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان«.
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واإبالغه م�أمنه هو توفري االأم�ن له، اإم� داخل الدولة، اأو اإىل حمل يطلب من الدولة اأن يذهب 
اإليه، لعموم اللفظ.

منع استهداف السفارات والشركات األجنبية في بالد المسلمين:
ويحرم ا�س��تهداف ال�رضك�ت االأجنبية وال�س��ف�رات وغريه�؛ الأنه� موجودة ب�إذن واأم�ن، فال 

يجوز اإخف�ر ذلك، وال نق�سه.
وم��ن فع��ل ذلك ف�إنه معتد وغ�در، ول��و ك�نوا اأهل حرب؛ الأنهم ك�لر�س��ل بني الدول، وكل 

ر�سول داخل ب�أم�ن ال يقتل عرف� وال �رضع� وال ق�نون� اإ�سالمي� وال دولي�.
ف�إن اأرادت الدولة امل�سلمة يف ح�لة احلرب طرد ال�سفراء والدبلوم��سيني من البالد ج�ز له� ذلك.

ويرحلون بطرق اآمنة حتى يبلغوا م�أمنهم نثۇئ ۇئ ۆئمث؛ الأنهم اأهل اأم�ن.
العالقة الدينية:

واإن وجدت اأقلية كت�بية من اأهل الذمة داخل الدولة امل�سلمة من املواطنني ال من امل�ستوطنني 
فلي�س لهم بن�ء كني�س��ة وحمل عب�دة يف جزيرة العرب؛ ل��ورود »اأخرجوا امل�رضكني من جزيرة 
العرب«)1(، وهو حممول على التواجد الع�سكري امل�سلح الذي ميثل دولة داخل الدولة، وحممول 
على دين ظ�هر مع دين االإ�س��الم، وعليه فال تبنى كني�سة يف اجلزيرة؛ الأنه� اأكرب ظهور لدين 
مع دين االإ�سالم؛ الأن احلديث ع�م يدخل فيه كل مظ�هر الدين الكربى ومنه� الكن�ئ�س؛ والأنه 

ال معنى للدين اإال هذا، اأو دولة م�سلحة.
وَثم قول �س��ححه جم�عة من العلم�ء يف غري جزيرة العرب، وهو اإبق�ء م� وجد من كني�س��ة 

ومنع بن�ء اآخر.
واإمن� اأخرجن� االأقلي�ت الفردية املدنية ال�سلمية من عموم النهي يف حديث »ال يجتمع دين�ن«؛ 

لالإقرار يف دخول العم�ل، واالأجراء، واخلدم.
وتزوج بع�س ال�سح�بة من كت�بي�ت واأدخلوهن جزيرة العرب، وهوؤالء اليوم ميثلون ج�لي�ت 

1- أخرج��ه البخ��اري برقم 3053 ومس��لم برقم 4319 م��ن حديث ابن عباس، وفيه ع��ن النيب å »أخرجوا 
املشركني من جزيرة العرب«. وهو شاهد صحيح حلديث »ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب«.
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كث��رية من احلرفيني واالأج��راء يف دول اخلليج يف اجلزيرة اليوم، وم��ن العلم�ء من اأنكر عمال 
ب�لعموم، واأكرثهم �سكت لعموم البلوى.

وال يجوز اإكراه اأحٍد على الدخول يف االإ�س��الم بعد البي�ن لقوله تع�ىل نثی جئ حئمئىئ يئ 
جب حب خب مبىبمث )البقرة:256(.

وال يجوز داخل الدولة امل�س��لمة ال�س��م�ح الأتب�ع اأهل دين غري االإ�س��الم ب�لدعوة اإىل دينهم 
ك�ملب�رضين الن�س���رى؛ الأنه ب�لن�س ال يجوز يف بالد االإ�س��الم اأن يكون الدين املقبول ر�سمي� 
اإال االإ�سالم نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃمث )آل عمران:85(، وهذا ع�م، وقوله تع�ىل 

نثڃ ڃ ڃ چ چچمث )آل عمران( يدل على اأن عدم القبول هو يف الدني�)1(.

وعلة اأخرى بعد داللة الن�س��و�س اأن دينهم حملي اأ�رضي لبعث مو�سى وعي�سى اإىل قومهم 
ال اإىل الع�ملني.

.åولذلك مل يثبت ن�س�ط تب�سريي عرب القرون املتط�ولة حتى بعد مبعث حممد
ومل يدع الن�س���رى واليهود م�رضكي العرب للدخول يف دينهم؛ لعدم تكليفهم بذلك، ومن 

فعل ذلك ك�ن متطوع� ال مكلف� بخالف دينن�، فهو ع�ملي ب�لتكليف.
فلم��� ج�ء الع�رض احلديث يف القرن الع�رضين بداأت حمالت التب�س��ري كمج�بهة وعن�د الأهل 
االإ�س��الم؛ لذلك فه��م على خط�أ يف حكم دينه��م وحكم دينن�، فمنعوا م��ن ذلك بخالف بعثة 

حممد å فهي ع�ملية بن�س ق�نون ال�رضع يف القراآن وال�سنة وبن�سو�س الكتب قبله.
وه��ذا من الظهور على الدين كله، وغريه حمدود بق�ن��ون �رضيعتهم و�رضيعتن�، وهو ق�نون 

�سي�دي للدولة امل�سلمة.
1- فمن دعى املس��لمني أو حتى الوثنيني من العمال داخل دولة اإلس��ام إىل دين غري دين اإلس��ام فقد دعا إىل 
فتنة وعمل غري مقبول ش��رعا، فيمنع االنتقال إال إىل دين اإلس��ام من أي دين؛ وألن اهلل يقول نثچ چ چڇمث 
)البق���رة:193(، فم��ن دعا إىل غري اإلس��ام فقد أراد أال يكون الدين كله هلل، وإمنا يس��مح البقاء على األديان بعد 
قيام احلجج؛ للنص نثی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىبمث )البقرة:256(، ولكن ال يسمح قانونا باالنتقال داخل 
دول��ة اإلس��ام إال إىل الدين املقبول وهو اإلس��ام، ومينع ولو بقتال رمسي التبش��ري داخل الدول��ة أو فتنة اتباعه 
خارجه��ا نثڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )األنفال:39(، فمن ارتد يس��تتاب فإن مل 

يرجع قوتل؛ ألنه على فتنة.
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حكم معاهدات التسلح:
ويحرم الدخول يف مع�هدات متنع على امل�سلمني منفردين الت�سلح النووي واال�سرتاتيجي:

�سن�عة، وت�سليح�، وبيع�، وا�ستريادا، ك�لط�ئرات والبوارج والغوا�س�ت وال�سواريخ بعيدة 
املدى والدروع والدب�ب�ت واملدفعي�ت وجميع التكتيك�ت الع�سكرية.

الأن الدخ��ول يف مث��ل ه��ذه املع�ه��دات املجحف��ة خ��الف مق�س��ود الن���س ال�رضعي 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  نثۇ 
ې ې ى ىائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

ىئىئمث )األنفال(.
والقوة منه� الرمي حلديث »اأال اإن القوة الرمي«)1(، ف�إن امتنع الكل عن الت�س��لح النووي بال 

ا�ستثن�ء ج�ز الدخول يف املع�هدة)2(.
وال يجوز ا�ستعم�ل �سالح نووي؛ الأنه ف�س�د يف االأر�س والله ال يحب الف�س�د.

ويحرم النووي حتى على الع�سكريني اإال ل�رضورة دفع م� ال يدفع بغريه يف ح�لة ا�ستعم�ل 
العدو له ومبحدودية جدا.

1- أخرجه مس��لم برقم 5055 عن عقبة بن عامر قال: مسعت رس��ول اهلل å وهو على املنرب يقول »وأعدوا هلم 
ما استطعتم من قوة أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي«.

2- أي: فإن امتنع مجيع الدول ومت التخلص من سائر أسلحة الدمار الشامل يف العامل حبيث ال ميلكها أحد دون 
أحد جاز الدخول يف معاهدة دولية عادلة ال تس��تثين أحدا؛ ملنع أس��لحة الدمار الشامل ودليل اجلواز منع الفساد 
يف األرض وهذا منه، وإمنا جاز امتاكه عند امتاك الكفار له، فألنه مينع الفس��اد يف األرض حينئذ، فإن امتنع 

الكل جاز.
أما إن تبعضت املعاهدة على بعض دون بعض فيحرم الدخول فيها؛ ألن ذلك إضعاف ألهل اإلسام وهو حمرم وألن 
اهلل أمر بنقض العهد عند خوف اخليانة نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھمث 
)األنفال(، ومتلك دول والس��ماح لبعض ومنع البعض من تلك األس��لحة هو أوىل من جمرد اخلوف من خيانة قوم 
لوجود قرائن على ذلك، ألن االس��تئثار بامتاك س��اح الدمار الش��امل ومنع بعض حيدث خوفا منهم أعظم بل 
وحيدث استس��اما للهيمنة، وهو عامة ظاهرة على تبييت اخليانة يف أي حلظة ودخول باد اإلس��ام عنوة، فا 

ُيْدَخل أصا يف معاهدة غري عادلة كهذه.
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وال تتج�وز ا�ستعم�الته منطقة العدو الع�سكري الذي ا�ستعمل نف�س ال�سالح؛ الأنه �رضورة 
تقدر بقدره� ولقوله تع�ىل نثھ ھ ے ےۓمث )الش���ورى:40(، ولقوله �سبح�نه نثک 

کک ک گگ گ گڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )البقرة(.
وجوب وحدة دول الجزيرة والعرب والمسلمين

ويجب على دول اجلزيرة ال�س��بع خ��س��ة، والعربية ع�مة واالإ�س��المية اإق�مة احت�د من��س��ب 
اقت�س���دي وع�سكري و�سي��سي، وذلك كخطوة اأوىل و�رضورية واجبة مفرو�سة؛ الأن دونه� 

فيه �سعفهم وتلفهم، ومتكن عدوهم فيهم ن�فذ، وال تدفع هذه املف��سد العظيمة اإال بهذا.
ويبداأ ب�لدائرة االأوىل الأنهم بيت االإ�سالم وعقر داره وطريق اإىل غريه.

يقول تع���ىل نثڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ 
ک  کک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گگ گگمث )آل عم���ران(. وقول��ه تع���ىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )األنفال(.
والوحدة العربية االإ�س��المية مفرو�س��ة �رضع��� وكل مق�رض عن ال�س��عي لتحقيق هذا من 

الزعم�ء ي�أثم لتق�سريه.
واحت�د دولتني منهم مفرو�س؛ الأن ال�رضيعة ق�ئمة على تقليل املف��سد و�سوال اإىل التعطيل، 

واإىل التخفيف و�سوال اإىل التجفيف.
وتفرق دول اجلزيرة ال�سبع اأعظم اإثم�؛ الأنه� عقر االإ�سالم ودي�ره واأر�سه، لذا خ�سه� ال�رضع 
ب�أحك�م كمنع تواجد دين ظ�هر فيه� غري االإ�سالم؛ ولتحقيقه� م� ال يحققه غريه� من امل�س�لح 

الكربى ودفع املف��سد العظيمة.
والأنه� طريق غ�لب الن�س��م�م غريه� اإليه�؛ والأنه� ح�مية اأعظم مقد�س���ت االإ�س��الم )مكة، 

واملدينة، والقد�س(.
ويليه��� يف الوجوب دول ال�س���م والع��راق وم�رض؛ ف�إنه��� طوق االإ�س��الم وح�ميته وثغره، 

وخ�س��ت ب�الأمر ب�لقت�ل ملت�خمه��� نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀڀمث )التوبة:123(، ثم �س�ئر بالد العرب وامل�سلمني.
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ووحدة اليمن بني �س��طريه جزء من الفر�س ال�رضعي، وال�س��عي لف�سله� اأو ارتك�ب مظ�مل 
ومف��س��د تو�س��ل لذلك، هو تع�ون على االإثم والعدوان يوجب �سخط الله وغ�سبه يف الدني� 

واالآخرة.
محكمة العدل العربية واإلسالمية والتحاكم الدولي:

ويجب اإق�مة حمكمة العدل العربية واالإ�س��المية لف�س النزاع�ت ال�سي��س��ية بينهم وحتكم 
بينهم مب� اأنزل الله نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئېئمث )الشورى:10(.

والأن ال�س��عي لف���س النزاع�ت واج��ب �رضع��ي نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ںڻمث )احلجرات:9(.

وحكمه� ملزم، ويجب اأن يكون له� قوات م�س��رتكة، واإج��راءات لالإلزام بف�س النزاع؛ الأن 
الله �رضع ال�سلح و�رضع قت�ل الب�غي على امل�س�حلة، وال يكون ذلك اإال بقوة.

ف�إن بغت دولة على االأخرى بعد ال�س��لح وجب ردعه� ولو ب�لقوة امل�س��لحة امل�س��رتكة بني 
امل�س��لمني ال غريهم؛ وذلك عند تيقن غلبة امل�س�لح نثڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھےمث )احلجرات:9(.
ويجب تكرير ال�سلح، و�س�ئر امل�س�عي الدبلوم��سية؛ لعموم االأمر يف االآية، واالأ�سل تكرار 
االأم��ر بتكرار �س��ببه اأو بق�ئه، ولذا -والل��ه اأعلم- ورد ت�أكيده مرة اأخرى ب�الآية بعد ال�س���بقة 

نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ېېمث )احلجرات(.
وفر�ٌس ال�سعي لف�س النزاع�ت بني احلكوم�ت االإ�سالمية والعربية.

واإذا �س��عت دولة عربية اأو اإ�س��المية لف�س النزاع وجب من غريه� دعمه�، ويحرم عك�س��ه؛ 
الأنه� ق�مت بفر�س كف�ية.

واالأ�سل حرمة التح�كم اإىل املح�كم الدولية غري االإ�سالمية لقوله تع�ىل نثٱٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ِعَل  ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦمث )النس���اء(، والط�غ��وت كل م� جرُ

التح�كم اإليه بديال عن التح�كم اإىل الله ور�سوله و�رضعه.
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ولثبوت جورهم وعدم ن�سيحتهم للم�سلمني ب�لن�س والوق�ئع، وم� ثبت واقع� يف كل ق�س�ي� 
االأمة العربية واالإ�سالمية كق�سية فل�سطني وغريه� من جلوء اإىل التح�كم الدويل يف جمل�س 
االأمن واالأمم املتحدة وحم�كم العدل؛ اأكرب اإثب�ت واقعي لتالعبهم بق�س���ي� امل�سلمني ومكرهم 

وعدم عدلهم.
ولو مل تنزل اآية وال حديث يدل على حترمي ذلك لك�ن من املحرم�ت مل� ترتب عليه واقع� من 
املف��س��د الكثرية والكبرية على بالد االإ�س��الم؛ فوجب فر�س� اإن�س���ء حمكمة عربية اإ�سالمية 

حقيقية للتح�كم اإليه�.
ف�حلق اأنه ال يجوز مطلق�.

وميكن ا�س��تثن�ء ح�لة اال�سطرار يف اللجوء اإىل الق�س�ء الدويل اأو التحكيم الدويل اإن قطع 
بعدله وم�س�واته بني اخل�سوم، ونزاهته يف النظر يف الق�س�ي� الدولية، وعدم الظلم واالإجح�ف 
 å و�سي��سة الكيل مبكي�لني؛ ج�ز بهذه ال�رضوط الرتافع الدويل اإىل جه�ته؛ بدليل اأمر النبي

الأ�سح�به يف مكة »اأن يه�جروا اإىل احلب�سة ف�إن فيه� ملك� ال يظلم عنده اأحد«)1(.
وترافعوا هم وعمرو بن الع��س مبعوث قري�س اإىل النج��س��ي للنظر يف ق�سيتهم، واإ�سدار 
م  قرار به، والق�س��ة م�س��هورة حكم فيه� النج��س��ي للم�س��لمني امله�جرين اإليه، وكذلك حكرّ

يو�سف ملك م�رض يف ق�سيته وهو ك�فر.
اأم� اإذا ك�ن التح�كم الدويل ق�ئمً� على اجلور يف ق�س�ي� امل�سلمني فيحرم.

ووجب فر�س� وحدة كي�ن ع�سكري و�سي��سي واقت�س�دي لالأمة.
حرمة تسليم المسلمين

ويحرم ت�سليم امل�سلمني حتت اأي م�سمى.
ِعَل فهو ب�طل؛ الأن امل�س��لم اأخو  ويحرم الدخول يف اتف�ق�ت دولية ملزمة بت�س��ليمهم، ف�إن فرُ
امل�س��لم ال يخذله؛ والأن الت�س��ليم انتق��س من �س��ي�دة الدولة وا�ست�سع�ف له�، يدل له اأن دول 

الهيمنة الع�ملية الكربى ال ت�سلم رع�ي�ه� البتة؛ لعلة ال�سي�دة.
ويح�كم ب�ل�رضيعة والق�نون املنبثق عنه� عن اأي دعوى يف داخل بالد االإ�سالم.

1- تقدم ختريج هجرة احلبشة.
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وت�س��ليم ح�كم م�س��لم، اأو ع�مل دين اأو دني� كع�مل ذرة، اأو ت�س��ليم رم��ز، اأو ق�ئد اأعظم جرم� 
وخي�نة.

وه��ي من ط�عة الك�فرين ومواالتهم، وخذل للم�س��لمني واإ�س��ع�فهم، وكل��ه حمرم؛ والأنه 
تع�ون على االإثم والعدوان.

وال يق��س على م�س�ئل �سلح احلديبية يف الت�سليم؛ الأنه ك�ن خ��س� بوحي، بدليل اأن ال�سح�بة 
مل� كرهوا ذلك ا�ستف�سلوا من ر�سول الله ف�أخربهم اأنه وحي من الله ولن ي�سيعه فيبقى غريه 

على االأ�سل)1(.

1- قصة احلديبية أخرجها البخاري مطولة برقم 2731، وحنن نس��وقها لكثري فوائدها املتعلقة بالسياس��ة واألمور 
العامة، عن املسور بن خمرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول اهلل å زمن احلديبية 
حتى كانوا ببعض الطريق قال النيب å إن خالد بن الوليد بالغميم يف خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمني فواهلل 
ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقرتة اجليش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النيب å حتى إذا كان بالثنية اليت 
يهب��ط عليهم منها بركت به راحلته فق��ال الناس حل حل فأحلت فقالوا خألت القصواء خألت القصواء فقال النيب 
å ما خألت القصواء وما ذاك هلا خبلق ولكن حبس��ها حابس الفيل ثم قال والذي نفس��ي بيده ال يس��ألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات اهلل إال أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى احلديبية على مثد 
قليل املاء يتربضه الناس تربضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وش��كي إىل رس��ول اهلل å العطش فانتزع س��هما من 
كنانت��ه ث��م أمرهم أن جيعلوه فيه فواهلل ما زال جييش هلم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن 
ورقاء اخلزاعي يف نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول اهلل å من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه احلديبية ومعهم العوذ املطافيل وهم مقاتلوك وصادوك، عن البيت، فقال رسول 
اهلل å إنا مل جنئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم احلرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم 
مدة وخيلوا بيين وبني الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإال فقد مجوا وإن هم أبوا 
فوالذي نفس��ي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد س��الفيت ولينفذن اهلل أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال 
فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل ومسعناه يقول قوال فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال 
سفهاؤهم ال حاجة لنا أن ختربنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم هات ما مسعته يقول: قال: مسعته يقول كذا وكذا 
فحدثهم مبا قال النيب å فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا بلى، 
قال: فهل تتهموني؟ قالوا: ال قال ألس��تم تعلمون أني اس��تنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي، 
ومن أطاعين قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رش��د اقبلوها ودعوني آته قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النيب 
å فقال النيب å حنوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي حممد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل مسعت 
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V V V V V

بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن األخرى فإني واهلل ألرى وجوها وإني ألرى أوش��ابا من الناس خليقا أن 
يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر امصص بظر الات أحنن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي 
بيده لوال يد كانت لك عندي مل أجزك بها ألجبتك قال وجعل يكلم النيب å فكلما تكلم أخذ بلحيته واملغرية بن 
شعبة قائم على رأس النيب å ومعه السيف، وعليه املغفر فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية النيب å ضرب يده 
بنعل السيف وقال له أخر يدك عن حلية رسول اهلل å فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا املغرية بن شعبة فقال 
أي غدر ألست أسعى يف غدرتك، وكان املغرية صحب قوما يف اجلاهلية فقتلهم وأخذ أمواهلم ثم جاء فأسلم فقال النيب 
å أما اإلسام فأقبل وأما املال فلست منه يف شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النيب å بعينيه قال فواهلل 
م��ا تنخم رس��ول اهلل å خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجل��ده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما حيدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة 
إىل أصحابه فقال أي قوم واهلل لقد وفدت على امللوك ووفدت على قيصر وكس��رى والنجاش��ي واهلل إن رأيت ملكا قط 
يعظم��ه أصحابه ما يعظ��م أصحاب حممد å حممدا واهلل إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما 
حي��دون إلي��ه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رش��د فاقبلوها فقال رجل من بين كنانة دعوني آته فقالوا 
ائته فلما أش��رف على النيب å وأصحابه قال رس��ول اهلل å: هذا فان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له 
فبعثت له واس��تقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال س��بحان اهلل ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا، عن البيت فلما رجع 
إىل أصحاب��ه قال رأيت البدن قد قلدت وأش��عرت فما أرى أن يص��دوا، عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن 
حفص فقال دعوني آته فقالوا ائته فلما أش��رف عليهم قال النيب å هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النيب 
å فبينما هو يكلمه إذ جاء س��هيل بن عمرو قال معمر فأخربني أيوب، عن عكرمة أنه ملا جاء س��هيل بن عمرو 
قال النيب å لقد س��هل لكم من أمركم قال معمر قال الزهري يف حديثه فجاء س��هيل بن عمرو فقال هات اكتب 
بيننا وبينكم كتابا فدعا النيب å الكاتب فقال النيب å بس��م اهلل الرمحن الرحيم قال س��هيل أما الرمحن فواهلل 
ما أدري ما هو ولكن اكتب بامسك اللهم كما كنت تكتب فقال املس��لمون واهلل ال نكتبها إال بس��م اهلل الرمحن الرحيم 
فقال النيب å اكتب بامسك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه حممد رس��ول اهلل فقال س��هيل واهلل لو كنا نعلم أنك 
رسول اهلل ما صددناك، عن البيت، وال قاتلناك ولكن اكتب حممد بن عبداهلل فقال النيب å واهلل إني لرسول اهلل 
وإن كذبتموني اكتب حممد بن عبداهلل، قال: الزهري، وذلك لقوله ال يس��ألوني خطة يعظمون فيها حرمات اهلل إال 
أعطيتهم إياها فقال له النيب å على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف به فقال س��هيل واهلل ال تتحدث العرب 
أن��ا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام املقبل فكتب فقال س��هيل، وعل��ى أنه ال يأتيك منا رجل وإن كان على دينك 
إال رددته إلينا قال املس��لمون س��بحان اهلل كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل 
بن س��هيل بن عمرو يرس��ف يف قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بني أظهر املسلمني فقال سهيل هذا 
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يا حممد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النيب å إنا مل نقض الكتاب بعد قال فواهلل إذا مل أصاحلك على 
شيء أبدا قال النيب å فأجزه لي قال ما أنا مبجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه 
لك قال أبو جندل أي معشر املسلمني أرد إىل املشركني وقد جئت مسلما أال ترون ما قد لقيت، وكان قد عذب عذابا 
ش��ديدا يف اهلل قال فقال عمر بن اخلطاب فأتيت نيب اهلل å فقلت ألس��ت نيب اهلل حقا قال بلى قلت ألس��نا على 
احلق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا قال إني رسول اهلل ولست أعصيه وهو ناصري 
قلت أوليس كنت حتدثنا أنا س��نأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخربتك أنا نأتيه العام، قال: قلت: ال قال فإنك 
آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نيب اهلل حقا قال بلى قلت ألس��نا على احلق وعدونا 
على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا قال أيها الرجل إنه لرسول اهلل å وليس يعصي ربه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه فواهلل إنه على احلق قلت أليس كان حيدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخربك 
أنك تأتيه العام قلت: ال قال فإنك آتيه ومطوف به قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعماال قال فلما فرغ من قضية 
الكتاب قال رس��ول اهلل å: ألصحابه قوموا فاحنروا ثم احلقوا قال فواهلل ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثاث 
مرات فلما مل يقم منهم أحد دخل على أم س��لمة فذكر هلا ما لقي من الناس فقالت أم س��لمة يا نيب اهلل أحتب ذلك 
اخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك 
حنر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما 

ثم جاءه نس��وة مؤمنات فأنزل اهلل تعاىل: نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےمث حتى بلغ نثۈئ 
ېئمث فطلق عمر يومئذ امرأتني كانتا له يف الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان واألخرى صفوان بن أمية 
ثم رجع النيب å إىل املدينة فجاءه أبو بصري -رجل من قريش، وهو مس��لم فأرس��لوا يف طلبه رجلني فقالوا العهد 
الذي جعلت لنا فدفعه إىل الرجلني فخرجا به حتى بلغا ذا احلليفة فنزلوا يأكلون من متر هلم فقال أبو بصري ألحد 
الرجلني واهلل إني ألرى س��يفك هذا يا فان جيدا فاس��تله اآلخر فقال أجل واهلل إنه جليد لقد جربت به ثم جربت 
فقال أبو بصري أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر اآلخر حتى أتى املدينة فدخل املس��جد يعدو، فقال 
رس��ول اهلل å ح��ني رآه لقد رأى هذا ذعرا فلما انته��ى إىل النيب å قال: قتل واهلل صاحيب وإني ملقتول فجاء 
أب��و بص��ري فق��ال يا نيب اهلل قد واهلل أوفى اهلل ذمتك قد رددتين إليهم ثم أجناني اهلل منهم قال النيب å ويل أمه 
مس��عر حرب لو كان له أحد فلما مسع ذلك عرف أنه س��ريده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم 
أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصري فجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال حلق بأبي بصري حتى اجتمعت 
منهم عصابة فواهلل ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشام إال اعرتضوا هلا فقتلوهم وأخذوا أمواهلم فأرسلت قريش 

إىل النيب å تناش��ده باهلل والرحم ملا أرس��ل فمن أتاه فهو آمن فأرس��ل النيب å إليهم فأنزل اهلل تعاىل: نثٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺمث حتى بلغ نثڳ ڳ ڱمث وكانت محيتهم 

أنهم مل يقروا أنه نيب اهلل ومل يقروا ببسم اهلل الرمحن الرحيم وحالوا بينهم وبني البيت.
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فقه
المال العام

> نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث )الن�ساء:5(

> نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )اآل عمران:161(

> »من ا�ستعملناه على عمل فكتمنا خميطا فما ف�قه كان غل�ل ياأتي به ي�م القيامة«.

> امل���ال ه���� ق�ام احلياة الب�سري���ة، وبه تق�م الدول، وبه تبنى احل�س���ارات، وبه تن�سر العل�م، 

وب���ه يرف���ع م�ست�ى املعي�سة، وب���ه حتمى البالد من الطامعني، لأنه و�سيل���ة لال�ستقالل ال�سيادي 

وال�سيا�س���ي والقت�سادي من التدخ���الت والإمالءات الأجنبية املعادي���ة، واإن املال ه� ر�سا�سة 

اجلن���دي يف مي���دان ال�غى، وه� قلم الكاتب، ومنجل الفالح، وه� قارب ال�سياد، وه� الإرادة 

ال�سيا�سية احلرة، وه� كتاب الطالب، وراتب املعلم، وه� منارة العلم.

> حفظ املال اأحد اأهم واأكرب مقا�سد ال�سرع ال�سرورية ال�ستة )الدين، النف�س، املال، العر�س، 

العقل، وزدنا حفظ اجلماعة العامة(.
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فقه املال العام
تعريف المال العام:

ال بد من تعريف امل�ل الع�م قبل ذكر م�س���ئله. وب�لنظر اإىل مفرداته ومتعلق�ته ب�ال�س��تقراء 
والتتبع ميكن التعريف للم�ل الع�م ب�أنه: م� ال ميلك على الوجه ال�سخ�سي، وال يورث، فكل م� 

ميلكه �سخ�س اأو اأ�سخ��س فلي�س م�ال ع�م�.
وقولن� »ميلك« احرتازا من الوقف؛ ف�إنه ولو ك�ن جلهة معينة لكنه غري مملوك، فدخل يف امل�ل 
الع�م؛ ولو ك�ن نفعه خل��سٍة، َمَثلرُه كمثل توزيع امل�س�ريع اخلدمية من الدولة على جه�ت، ف�إن 

كل جهة منتفعة ال م�لكة.
وقولن� »م� ال ميلك« ب�مل�س�رع خرج به اإحي�ء املوات ف�إنه ميكن ملكه ب�إحي�ئه.

واختلف يف اإذن الدولة يف االإحي�ء، والراجح عندي اأنه يعترب يف موا�سع وميكن �سبطه ب�أنه 
فيم� لو مل يح�س��ل االإذن لعمَّ االختالل والب�س��ط على االأرا�سي، ف�إن مل يح�سل هذا الف�س�د 

ف�الأ�سل جوازه؛ ولعدم امل�نع.
ف امل���ل الع�م: اأنه كل م� جتبيه الدولة. ولكنه تعريف ن�ق�س؛ الأن من امل�ل الع�م م� ال  َع��رَّ اأو يرُ

جتبيه الدولة مثل عق�رات واأرا�سي واأ�سول الدولة.
واإذا قيل: كل م� للدولة جب�يته وا�ستثم�ره، فهو ك�س�بقه، والف�رق زي�دة »وا�ستثم�ره«.

وه��ي خمتل��ة؛ الأن الدول��ة قد ت�س��تثمر اأم��واال مملوكة على جهة امل�س���همة ال�س��عبية يف 
�رضك�ت واأ�س��واق، وتعترب الدولة م�س���ربة، له� من الربح الن�سبة املتفق عليه�، اأو �رضيكًة اإن 

�س�همت)1(.

1- وكل التعاريف اليت هي مسطورة يف كتابنا هذا هي مستقلة ال مقلدة، وال منقولة، وال مهجنة، بل هي فتح خالص 
من اهلل ناتج عن بذل الوسع واجلهد البالغ الذي استنزف كثريا من وقتنا وتفكرينا.

والس��بب يف اس��تقاليتها، أن الكتاب برمته مقدمة يف فقه العصر مما مل جند، أو نطلع غالبا على أي تعريف له يف 
كتاٍب لفقهائنا األقدميني خَيُصُّ هذه األمور املعاصرة اليت عرفناها.

ولو نقلنا أو استفدنا من أحد قدميا أو حديثا ألثبتناه يف اهلامش كحق أدبي لألمانة العلمية اليت يسألنا عنها اهلل.
وزدنا إن اقتضى األمر ذلك مبا يناسب متغريات الواقع.
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ف امل�ل الع�م على غري هذه التع�ريف؛ الأن ه��ذا اجته�د من املوؤلف،  َع��رَّ ف اأو يرُ وميك��ن اأن نرَُعرِّ
لكنه عن بذل جهد يف الت�أمل وجمع ال�س��وابط، وتنقيح ذلك كله ا�س��تغرق زم�ن� لكنه يبقى 

اجته�دي� ق�باًل للق�سور.
والتعريف االأول هو اأوىل التع�ريف واأجمعه�.

اآلليات السبع لحفظ المال العام:
اأم� حفظ امل�ل الذي هو املق�سود ال�رضعي الث�لث؛ ف�إن حفظه ميكن اأن نح�رضه يف �سبعة اأمور 

فنقول: امل�ل يحفظ: �سبط�، ومتييزا، وعددا، وتداوال، وا�ستثم�را، وتوزيع�، وتخزين�.
1- اأم� حفظه �س��بط�: فهو التعريف الدقيق للم�ل واأنواعه حتت قواعد و�سوابط ت�سم كل 

اأنواعه.
2- واأم� متييزا: فهو متييز وفرز اأ�سن�فه لتوظيف كل فيم� و�سع له.

3- واأم� عددا: فهو معرفة الكم الدقيق للم�ل يف كل �سنف.
4- واأم� تداوال: فهو م� ي�س��مل مظ�هر البيع وال�رضاء، وانتق�الت امللك مبع�و�س��ة، اأو تربع، 

وتداول العملة، وم� يتعلق بتنظيم ذلك بال اأ�رضار.
5- اأم� ا�ستثم�را: ف�لتج�رات وال�سن�ع�ت واالإنت�ج ونحو ذلك من متعلق�ت اال�ستثم�ر.

6- واأم� توزيع�: فهو ي�س��مل معرفة ال�رضائح واجله�ت م�س��تحقة امل�ل ب�أولوية �رضورية اأو 
ح�جية اأو حت�سينية، واآلي�ت و�رضوط وكمي�ت واأنوع امل�ل املوزع.

7- واأم� تخزين�: في�س��مل كل اأن��واع التخزين والتعليب والتوريد للخزان��ة الع�مة والبنك 
املركزي واخلزان�ت الفرعية الر�سمية يف الوزارات وك�فة جه�ت الدولة.

حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا:
ومن خالل تعريف امل�ل الع�م واآلية حفظه ال�س��ب�عية ن�س��تطيع بن�ء اأكرث م�س���ئل هذا الب�ب 

واأ�سوله، فنقول وب�لله التوفيق:

والسبب اآلخر هو أننا أردنا صياغة فقه العصر متكاما، مبا يفهمه أهل العصر ببساطة مع االستفادة من قواعد علمائنا 
األقدمني يف كيفية صياغة احلدود والتعاريف، والتعليل، والتقعيد. وتنزيل تلك على ما يناسب عصرنا هذا مما مل يكن 

عندهم من مسائل التطور والنهضة والتكنولوجيا مبا يتغري معه نظر الفقيه وفتواه وتعليله وتعريفه لألمور..
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ِذْكر اأنواع امل�ل الع�م مم� يتعلق به احلكم ال�رضعي، وهو م� يدخل حتت قولن� يف تعريفه: م� ال 
ميلك على اجلهة ال�سخ�سية وال يورث.

وم� اأمكن املوؤلف ح�رضه هن� اأحد ع�رض نوع� ب�ال�ستقراء، وهذه االأنواع هي:
1- كل عق�رات واأرا�سي الدولة، بي�س�ء اأو مزروعة اأو مبنية اأو م�سغولة اأو ع�طلة حم�طة 

اأو غري حم�طة، م�سجلة يف ال�سجل الع�م اأو �س�أنه� الت�سجيل.
2- جمي��ع مب���ين الدول��ة، وموؤ�س�س���ته�، ووزارات واإدارات وهيئ�ت ومنظم���ت ومراكز 
وجممع�ت وعم�رات ومراكز رئي�س��ية، و�س���ئر فروعه� يف كل اأرا�س��ي الدولة، برا، وبحرا، 
�سواء ك�نت مبنية على عق�ر الدولة، اأو على عق�ر مملوك ب�إيج�ر، اأو َتربٍع ب�ملنفعة به اإىل حني.

3- جميع االآث�ر يف جميع اأرا�سي الدولة: الث�بت، واملنقول.
4- جميع االأث�ث واالأدوات واالأجهزة، اأو و�س���ئل تكنولوجي��ة، اأو ع�دية، مركبة اأو مفردة، 
م�س���نع اأو مع�م��ل ث�بت��ة، اأو منقول��ة: الالزمة للعم��ل يف مرافق الدولة مب��� يف ذلك الث�بتة 

واملتحركة، والعهد داخلية وخ�رجية.
�س من امل�ل  واإن ك�نت م�س��ت�أجرة فهي جتري جمرى امل�ل الع�م يف حفظه�؛ الأن اإتالفه� يرَُعوَّ

الع�م، وتف�رق امل�ل الع�م يف ملكيته� ال�سخ�سية.
5- جميع م� ينفق من النقد وغريه لهذه املرافق �سي�نة وت�سغيال مب� يدير امل�سلحة الع�مة من 

بدالت ونرثي�ت، ومتوين�ت برتولية، وقطع غي�ر، وت�سمل النفق�ت الت�سغيلية واملوازنة.
وقولن��� »مب� يدير امل�س��لحة الع�مة« خرج ب��ه النفقة النقدية التي لزمت الدولة كمع�و�س��ة 
�سخ�س��ية مق�بل العم��ل الوظيفي بعقد، وهي الرواتب ونحو ه��ذا، اأو مق�بل العمل الط�رئ، 

وهي: اإج�رة عم�ل لعمل معني يف املرفق ال على جهة الوظيفة، بل موؤقت�.
فهذه بعد ت�س��ليمه� للموظف اأ�سبحت ملك� خ��س���؛ الأنه� مع�و�سة اإج�رة حم�سة بخالف 
َهد، والتموين�ت النفطية، والنرثية؛ فال تدخل يف امللك ال�سخ�س��ي، بل تبقى يف ملك امل�ل  العرُ
الع�م، وال ت�س��تخدم وتنفق اإال عليه، وال ت�س��تخدم ا�س��تخدام� �سخ�س��ي� حم�س� ال عالقة له 

مب�سلحة العمل الع�م.
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6- جميع م� جتبيه الدولة من اأنواع امل�ل يعترب من امل�ل الع�م بعد حي�زته.
ودخل يف ذلك م�ل الزك�ة، فهو من امل�ل الع�م، لكنه مفرو�س اأخذا، وقدرا، و�س��فة، وزمن�، 

وجهة اإنف�ق.
لذلك ف�لواجب اتخ�ذ و�س�ئل ح�فظة لهذا النوع مب� ال يوؤدي اإىل اإنف�قه يف غري م�س�رفه، وال 

االختالل يف اأخذه.
ويليه يف ال�سبه اأموال الوقف ثم النذور.

7- جميع الرثوات الب�طنة نفطية، وغ�زية، وم�ستق�ته�، ومعدنية.
8- جميع ال��رثوات اجلغرافية من موانئ، ومع�بر، وحدود، واأجواء، ومتنف�س���ت �س��ي�حية، 
واآث�ر، وم�س���يق بحرية، ومي���ه اإقليمية، وثرواته��� البحرية الع�مة، واالأنه���ر ومن�بعه� فيم� 
يتعلق ب�مل�س��لحة القومية الع�مة، وكذا الرثوة الزراعية والبيئي��ة واحليوانية والنب�تية الع�مة 

يف ذلك كله.
واإمن� قلن� »فيم� يتعلق ب�مل�سلحة«؛ الأن لالأفراد واملجتمع حق املنفعة من االأنه�ر منفعة خ��سة 

ال يد للدولة عليه مب�سمى امل�ل الع�م.
9- كل م� ينتج عن ا�ستثم�ر م� ذكر من االأموال فهو م�ل ع�م.
10- وكل مع�و�سة ب�مل�ل الع�م من الدولة ف�لعو�س م�ل ع�م.

وقلن� »من الدولة« ي�سمل من تخولهم الدولة من اأ�سخ��س اأو جه�ت.
ويحرتز بهذا القيد -اأي »من الدولة«- عن مع�و�س��ة مب�ل الدولة من غري الدولة، ال اأ�س���لة، 
وال وك�لة، وال تخويال)1(، ف�إن املع�و�سة ب�طلة، وهو من �رضقة واختال�س امل�ل الع�م، والعو�س 

ي�سمنه ذلك املختل�س ملن ا�سرتى منه م�ل الدولة.
وللدولة نزع م�له� من ذلك امل�سرتي وجوب�؛ الأنه من عني حفظ امل�ل الع�م واالأم�نة عليه.

11- كل �س��بك�ت البنية التحتية من: طرق�ت، وت�رضيف �س��حي، وكهرب�ء، وات�س�الت، 
ومي�ه، و�س��بك�ت النف��ط والغ�ز يف الدولة، وكل م� يتعلق بهذه البنية مم� يوفره� ويو�س��له� 

1- الوكالة معروفة، والتخويل قد ال يكون سوى جزء من عمل موظف يف ذلك املرفق ال أنه وكيل تام.
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لعموم ال�سعب، من ج�سور، واأنف�ق، ومع�بر، وعب�رات، ولوح�ت اإر�س�دية، وعدادات، وك�بالت 
وحوامله�، وحموالت، ومولدات، ومنظم�ت ال�سبط، وموزع�ت، ومقوي�ت االإمداد، والتغذية 
رئي�سية وفرعية، ع�ملة واحتي�طية، وكل متعلق�ته�، وكل م� يتعلق ب�سبكة املي�ه حتى توفريه� 

لل�سعب ملحل اال�ستف�دة منه� �سكن�، ومتجرا، ومنزال، وم�سجدا، ومرفق� ع�م�، اأو خ��س�.
وجميع توابع هذا كله من العهد، والنفق�ت الت�سغيلية، وو�س�ئل املوا�سالت والنقل.

كل هذا داخل يف امل�ل الع�م.
موارد الدولة:

وميكن ح�رض موارد الدولة يف اأربعة:
االأول: التح�سيل واجلب�ي�ت.

الث�ين: الرثوة اجلغرافية.
الث�لث: الرثوة القومية الكربى.

الرابع: اال�ستثم�ر.
المورد األول للدولة: التحصيل والجباية

اأم� التح�سيل واجلب�ي�ت في�سمل كل م� يورد اإىل خزينة الدولة من االأموال من جهة الفر�س 
ال�رضعي، اأو جهة االإيج�ب الر�سمي االقت�س�دي الط�رئ، اأو الدائم، اأو جهة املع�و�س�ت اخلدمية 
ب�لر�س��وم، اأو جهة القر�س من دولة اأو جهة، اأو عن جهة املنحة والهبة وامل�س���عدة للدولة من 

التربع ال�سعبي اأو من جهة خ�رجية اأو دولية اأو حملية.
1- اإليراد بالفرض الشرعي

ف�لفر���س ال�رضع��ي هو الزك��وات، والواجب فيه� متييزه� عن �س���ئر االأموال)1(؛ النح�س���ر 
م�س���رفه� وتعيينه� ب�لن�س نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆمث 

)التوبة(.

1- انظر أحكامها مفصلة يف فقه األموال من كتابنا هذا.
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2- الضرائب والجمارك )واإليراد باإليجاب الرسمي االقتصادي(
اأم� االإيج�ب الر�سمي االقت�س�دي دائم� اأو ط�رئ� فهو:

م� يفر�س من الدولة من �رضائب خمتلفة، وهذه اإمن� جتوز لل�رضورة الق�سوى، وال�رضورات 
تقدر بقدره�، وتكون ح�ل عجز الدولة عن القي�م بنفق�ته� ال�رضورية واحل�جية عجزا غري ن�جت 

عن ال�رضف والتبذير للم�ل الع�م اأو الف�س�د فيه.
ف�الأ�س��ل عدم اأخذ �س��يء من اأموال الن��س حلرمته� ب�لن�س��و�س القطعية اإال ب�إذن �رضعي، 
وال���رضع ي�أذن يف ال�رضورات م� ال ي�أذن يف غريه�، والواجب يف فر�س ق�نون ال�رضيبة: جمع 
املخت�س��ني من العلم�ء يف ال�رضيعة، واخلرباء يف االقت�س���د، والتج�ر، وممثلني عن ال�س��لطة؛ 
لدرا�س��ة امل�س�ألة، والتقنني مب� ال يتع�ر�س مع اأ�س��ول ال�رضيعة املراعية للم�سلحة الع�مة من 

جهة واخل��سة من جهة اأخرى.
ومن جب�ي�ت الدولة كذلك اجلم�رك وهي: ر�س��وم توؤخذ على كل ال�سلع امل�ستوردة الداخلة 

اإىل اأرا�سي الدولة.
- حكم مقاولة الضرائب والجمارك

وال يجوز مق�ولة ال�رضائب وال اجلم�رك ل�س��خ�س مببلغ معني مقطوع ي�س��لمه عن �رضائب 
جهة معينة؛ مل� فيه من الف�س�د والظلم واملف��سد الكثرية.

وهو خ�رج عن العمل يف جب�ية امل�ل الع�م اإىل �س��م�ن مبلغ معني مقطوع يف ذمة �س��خ�س 
معني للدولة على جهة ع�مة معينة.

ج قي��س��� على اال�س��تثم�ر ب�مل�س�ربة امل�رضوعة من اأي  وهذا االلتزام ب�ملبلغ املقطوع ال يرُخرَّ
وج��ه؛ الأنه��� عب�رة عن دفع م�ل الآخر يعمل فيه، والربح بينهم� مب� يتفق�ن عليه، واخل�س���رة اإن 

وقعت فعليهم� ذاك من راأ�س م�له والع�مل بعدم مع�و�سته بعمله.
فلي�س ملق�ولة ال�رضائب وال اجلم�رك اأيُّ وجه �رضعي، ال من�سو�س، وال منطوق، وال مفهوم، 
ب��ل هي هوى وظلم للن��س مب� يتخذه من ح�س��ل على العقد من مب�لغ�ت يف فر�س ال�رضائب 

على الن��س ليح�سل مْبَلَغه ومبلغ الدولة املقطوع.
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وتنتج يف ذلك كثري من املف��سد والف�س�د امل�يل واالإداري والظلم والتزوير لالأرق�م واحلق�ئق 
والغرر واجله�الت وال�رضر على امل�ل الع�م وال�سعب.

3- اإليراد بالرسوم مقابل الخدمة:
واالإيراد ب�لر�س��وم نق�س��د به كل اأنواع الر�س��وم اخلدمية التي ت�أخذه� الدولة عرب مرافقه� 

املختلفة وهي نوع�ن:
له الدولة من وزارات  �سِّ النوع االأول: م� يوؤخذ ويق�سد به املع�و�سة على اخلدمة، وهي: م� حترُ

خدمية مثل وزارة الكهرب�ء، واملي�ه، واالت�س�الت.
الن��وع الث�ين: م� يوؤخذ ويق�س��د به ر�س��وم اإدارية نحو: ر�س��وم امل�ست�س��في�ت، واملدار�س، 

والكلي�ت، والبلدية، والنظ�فة، وت�س�ريح االأعم�ل من اجله�ت املعنية وغري ذلك.
واالإيراد ب�لر�س��وم االأ�سل اأنه ال م�نع منه؛ الأنه نوع ا�ستثم�ر للم�ل الع�م مب� يخدم امل�سلحة 
ر العمل يف مرافق الدولة، وهذا مم� ال متنعه ال�رضيعة، بل قد ت�أمر ب�أنواع  ن ويطوِّ الع�مة، ويرَُح�سِّ

منه ب�رضوط.
والعدل واالإح�س���ن يف ذلك اأكرب واأظهر ال�رضوط؛ فال �رضر وال �رضار)1(، فال يجوز فر�س 

م� يعجز عنه عموم الن��س.
واإن عج��ز مواطن عن دفع ر�س��وم خدمية، وك�ن العجز ن�جت� عن الفق��ر ال التهرب؛ ف�إنه 

يعفى عنه.
ويثبت العجز ب�س��ه�دة عدلني، اأو ا�ستف��س��ة، وتواتر، اأو ت�س��كيل جلنة التخ�ذ اآلية الإي�س�ل 
اخلدم���ت للفق��راء الع�جزين عن الر�س��وم بال مق�بل، وه��ذا من التع�ون عل��ى الرب والتقوى 

نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )املائدة:2(.
والمورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية:

ونعني ب�لرثوة اجلغرافية: املوقع اال�س��رتاتيجي للبلد، واملع�بر، وامل�س�يق البحرية، واملوانئ، 
واملط�رات، واالأجواء، واملي�ه االإقليمية، ومع�بر اأن�بيب الرثوات اال�س��رتاتيجية من نفط وغ�ز، 

1- تقدم خترجيه.
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وكذا الرثوة ال�س��ي�حية من متنف�س�ت طبيعية، جب�لية، و�سواحلية، وبرية، ومع�مل ت�ريخية اأو 
جم�لية.

وك��ذا الرثوة الزراعي��ة، ويتبعه� احليوانية بري��ة وبحرية، وال�س��خرية، والنب�تية الطبيعية 
ك�لغ�ب�ت.

فهذه كله� متثل م� ميكن اأن ن�سميه الرثوة اجلغرافية، وي�رضع ا�ستغالله� االقت�س�دي مب� يعود 
ب�لنفع للم�ل الع�م، وم� يرتتب على ذلك من م�س�لح كربى تبنى عليه� موؤ�س�س�ت الدولة.

والمورد الثالث للدولة: الثروة القومية الباطنة
ونعني به� هن� اأكرب الرثوات املع��رضة وهي النفط والغ�ز والذهب واملع�دن)1(.

والمورد الرابع للدولة: الثروة االستثمارية
ونق�سد به�:

1- اال�ستثم�ر لهذه الرثوات بكل عمل م�رضوع ينبني عليه الربح غ�لب�.
2- وجذب اال�ستثم�ر وت�سجيعه، وحم�يته، ودعمه.
3- اإق�مة نه�سة �سن�عية واإنت�جية �س�ملة متك�ملة.

األحكام العامة للمال العام:
وال يل��ي والي��ة م�لية ع�مة للدولة امل�س��لمة اإال م�س��لم ع�قل ب�لغ عدل قوي اأمني را�س��د، 

ف�الإ�سالم �رضط الوالي�ت الع�مة يف الدولة امل�سلمة.
الأن ط�ع��ة اأويل االأم��ر م�رضوط��ة ب�أه��ل االإ�س��الم نثېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییمث 
)النس���اء:59(، والأن خل��ع االإم�م لو ج�ء ب�لكفر البواح واجب؛ فتمن��ع ابتداء ب�الأوىل، ومنع م� 

دونه� من الوالي�ت اأوىل؛ والأن مواالتهم حمرمة؛ وواليتهم اأعظم من املواالة.
وللنهي املح��رم ط�عتهم نثڄ ڄ ڄ ڃمث )األحزاب:48(، والوالية اأم الط�عة 
وراأ�سه�، واأن الوالية الع�مة هي اأعظم املواالة، ومعلوم قطع� اأن املواالة من املوؤمنني ال تكون 
اإال للموؤمن��ني ال للك�فرين، والأن تولية الك�فر خالف مق�س��ود ال�رضع يف التمكني للموؤمنني 

نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
1- بسطنا احلديث عنها يف فقه املال.
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ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک ک ک ک گ گگمث )الن���ور(، والأن��ه من اأعظم ال�س��بيل للك�فرين على 

املوؤمنني، وهو حمرم نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )النساء(.
بيع المال العام:

وبيع امل�ل الع�م ال يجوز اإال من الدولة بق�نون يوافق مق�سد ال�رضيعة يف حفظ امل�ل الع�م.
وال يب�ع اإال اإن ك�ن االأغبط بيعه ال بق�وؤه؛ الأن خالف هذا من ال�رضر، وهو مدفوع.

د الثمن للخزينة الع�مة. ويورَّ
واأجرة ال�س��ع�ية يف بيعه ال يعطى املفو�س يف بيعه �سخ�س���، اأو جهة منه �سيئ�؛ الأنه يوؤدي 
اإىل اإم�س���ئهم العق��د ولو بغري غبط��ة الأجل حت�س��يل اأجرتهم؛ والأن بيعه ج��زء من عملهم 
الوظيف��ي ولهم عليه راتب وبدالت وعالوات؛ والأن اأجرة ال�س��ع�ية لهم يف معنى الر�س��وة 

لتمرير العقد والعمولة.
و»الك��س��ن« التي تدفعه��� اجله�ت الراغبة يف ال�رضاء الأ�س��خ��س ن�فذين اأو جه�ت هي من 

الر�سوة؛ الأن مق�سده� مترير اإمت�م �سفقة ال�رضاء بثمن لي�س فيه غبطة للم�ل الع�م.
ك�أن يكون ب�أقل من �سعر مثله يف ال�سوق حملي� اإن ك�نت جهة ال�رضاء حملية، اأو �سعر مثله 
يف ال�س��وق الع�ملية اإن ك�نت جهة ال�رضاء دولية اأو خ�رجية؛ الأنه ال يجوز بيع م�ل امل�س��لمني 
»امل�ل الع�م« اإال ب�سعر مثله يف �سوقه زم�ن� ومك�ن�؛ الأن الت�رضف على الرعية منوط ب�مل�سلحة 

الغ�لبة الع�مة، وهذا �رضر.
وقولن� »يف �س��وقه«: هو قيد ه�م؛ الأن املم�ثلة تكون يف �سوق ال�سنف ال يف مطلق ال�سوق؛ 

لعدم ان�سب�طه حينئذ.
عل وِبيع ب�أقل من �س��عر مثله مم� ال يت�س���مح يف عرف ال�س��وق بذلك النق�س؛ ف�لبيع  ف�إن فرُ

ب�طل؛ الأنه ت�رضف من الوكيل يف م�ل الغري ب�رضر ف�ح�س.
ويبطل العقد؛ الأن ال�رضر يزال، ف�إن اأمكن اإزالته -اأي ال�رضر- بت�س��حيح العقد ب�سعر مثله 

�سح.
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ي امل�لك �سح ولو ب�رضر؛ الأن هذا العقد يف ملك ال�سعب؛ ومعرفة ر�س�ه  وال يق�ل: اإن َر�سِ
ب�ل�رضر متعذرة، وال ينوب عنه جمل�س النواب يف الر�س� ب�ل�رضر؛ الأن ني�بتهم موقوفة على 

امل�سلحة الغ�لبة، وهي منتفية هن�.
لذلك يقطع مبنع ت�رضف الوالة ونواب ال�س��عب اإال يف امل�س��لحة الع�مة: حم�س��ة، اأو غ�لبة 
ظ�هرة؛ لتعذر معرفة ر�س� ك�فة ال�سعب ب�ل�رضر يف كل م�س�ألة فقطع هذا الب�ب البتة بق�عدة 

»ت�رضف�ت الوالة منوطة يف امل�سلحة«.
عى ح�س��ول امل�س��لحة مع عدم ظهوره�؛ الأنه� حينئذ  وقولن� »ظ�هرة«: قيد مهم حتى ال يرُدَّ

وهم اأو خط�أ اأو حيلة على امل�ل الع�م.
والعقد اإن اأم�سى مع ال�رضر الف�ح�س من متنفذين ف��سدين من الوالة، فهو ال يلزم ال�سعب، 

ويجب اإنك�ره، وال�سعي ملنعه بك�فة الو�س�ئل ر�سمية و�سعبية �سلمية.
ويف�سق من اأنفذ العقد، ويجب مق��س�ته، وعزله؛ خلي�نته اأعظم االأم�ن�ت.

ف�إن ج�ءت حكومة اأخرى ف�لعقد غري الزم له�، ويجب عليه� منع ا�ستمرار العقد اإال بتعديل 
�سعر البيع مبثله.

وهذا من االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳمث )احلج(؛ الأن ثروات البالد 
ك�لنف��ط والغ���ز والذهب واملع�دن وغريه��� ملك ع�م، وال�رضر فيه� من املنك��ر الع�م، واإزالة 

املف��سد الع�مة من اأول م� يجب على الدولة.
بل وتقدم على جلب امل�س���لح؛ الجتم�ع املق�س��دين فيه�؛ الأن دفع املف�سدة الع�مة هو جلب 

للم�سلحة الع�مة.
اإلقراض من المال العام:

مة م�س��بوطة ق�ئمة على امل�س��لحة  نظَّ واالإقرا�س للمواطنني من امل�ل الع�م اإن ك�ن ب�آلية مرُ
الع�م��ة وع��دم االإ�رضار ب�مل�ل الع�م، مقرة من جهة النواب؛ فه��ي ج�ئزة، بل قد ت�رضع وجوب�؛ 

لدفع احل�جة عن اأهله� مع وفرة م�ل؛ الأنه� من امل�س�لح الع�مة، وهي من الرفق ب�لن��س.
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ويكون منعه مع قدرة الدولة وح�جة ال�س��عب وف�قته م�س��قًة و�رضراً، وهي مذمومة؛ لذلك 
دع� النبي å على من �س��قَّ على الرعية »اللهم من ويل من اأمر اأمتي �س��يئ� ف�س��ق عليهم 

ف��سقق عليه«)1(، وهذا منه.
ومم� قلن�ه ترُفهم �رضوٌط لالإقرا�س:

ال�رضط االأول: االآلية املنظمة لذلك؛ الأن االإقرا�س بدونه� خبط ع�س��واء ترتتب عليه مف��سد 
كثرية وف�س�د.

وال�رضط الث�ين: اإقراررُ ذلك من نواب ال�سعب اأو جهة خمولة بتقنني يخدم مق��سد ال�رضيعة 
يف التي�س��ري على الن��س، وحفظ م�س�حلهم واأموالهم؛ الأنه اإن مل يكن بتخويل من جهة تنوب 

عن ال�سعب دخل فيه ف�س�د وعبث وحتكم ب�لهوى.
وال�رضط الث�لث: اأن يكون القر�س للمواطنني، ال لدولة اأخرى، ف�س��ي�أتي تف�س��يل هذا؛ الأن 
اأحقيته��م يف القر�س مقدمة؛ اإذ امل�ل م�لهم، ويجب اأن تعود من�فعه لهم، والقر�س عقد اإرف�ق 

من اأعظم املن�فع وامل�س�لح؛ فهم اأوىل به.
وال�رضط الرابع: اأن يكون االإقرا�س بال فوائد ربوية.

وال�رضط اخل�م�س: غلبة امل�س�لح يف اإقرا�س الن��س، وعدم ال�رضر على امل�ل الع�م.
حكم االقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة:

ودليل حرمة االإقرا�س ب�لرب��� ظ�هٌر؛ الأنه حمرم قطعي� ب�لن�س نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث 
)البق���رة:275(، ويحرم على الدولة فعل ذلك، وال يجوز الدخول من اأحد يف هذا العقد قطعي 

التحرمي.

1- حديث »من ولي من أمر أميت ش��يئا...« أخرجه اإلمام مس��لم برقم 4826 عن عبدالرمحن بن مشاس��ة قال: 
أتيت عائشة أسأهلا عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم يف 
غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعري فيعطيه البعري والعبد فيعطيه العبد وحيتاج 
إىل النفق��ة فيعطي��ه النفقة. فقالت: أما إن��ه ال مينعين الذي فعل يف حممد بن أبي بكر أخي أن أخربك ما مسعت 
من رسول اهلل å يقول يف بييت هذا: »اللهم من ولي من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من 

أمر أميت شيئا فرفق بهم فارفق به«.
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هذا هو االأ�سل ال�رضعي، ومن اأفتى بجواز ذلك مل�سطر لبن�ء م�سكن، اأو �رضاء �سي�رة َجَعله� 
ا�س��تثن�ًء على خالف االأ�سل، بعلة اال�س��طرار قي��س� على الن�س نثڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑک ک ک ک گگمث )املائدة(.
وهو قي��س مع الف�رق؛ اإذ اال�سطرار يف الن�س حلفظ �رضوري ال يدفع عنه التلف اإال بذلك، 
فج�ز اأكل امليتة؛ لدفع املوت جوع� وحلفظ �رضوري ولعدم بدٍل يحفظ به من التلف اإال بذلك، 
بخالف امل�س��كن فهو مع كونه ح�جيً� ينزل منزلة ال�رضوري�ت تدفع �رضورته ب�ال�س��تئج�ر، 

وكذا ال�سي�رة، ف�فرتق الفرع عن االأ�سل املقي�س عليه.
ف���إن مل يوجد ال�س��كن بعقد االإيج�ر وال الت��ربع، وكذا الركوب ا�س��توى القي��س وجوزت 

امل�س�ألة.
وعلة احل�جة مل�س��كن اأو مركب ك�نت موجودة زمن ال�س��ح�بة ح�ل ن��زول هذه االآي�ت، ومل 

ت�ستثن.
كم� مل ت�ستثن ح�جة االأيت�م لتخليل اخلمر)1(.

ونزل حترمي الرب� وك�ن االقرتا�س الربوي لتج�رة، اأو حل�جة �رضورية، اأو ح�جية كبن�ء م�سكن، 
اأو �رضاء مركب موجوداً، واإمن� نزل فيه ومل يت�سثنه.

ولذل��ك ال يرُْدفع ح��د ال�رضقة عمن �رضق لعلة بن���ء بيت اأو �رضاء �س��ي�رة، بخالف دفع احلد 
ل�سبهة دفع الهلكة جوع�.

1- قولنا »مل تستثن حاجة األيتام..« احلديث أخرجه أبو داود برقم 3677 من طريق وكيع عن سفيان عن السدي 
ع��ن أب��ي هب��رية عن أنس بن مالك »أن أبا طلحة س��أل النيب å عن أيتام ورثوا مخرا. ق��ال أهرقها. قال أفا 

أجعلها خا؟ قال ال«.
قلت: هذا سند حسن، والسدي هو السدي الكبري إمساعيل بن عبدالرمحن املفسر، روى له مسلم، واخُتِلف فيه، 
وقد وثقه أمحد ومرة حّسَنه، والنسائي قال صاحل ومرة ليس به بأس، وقال الذهيب حسن احلديث، وقال أبو حامت 
ن. وقد أخرجه أمحد عن وكيع كذلك.  ال حُيَتج به، وقال القطان ال بأس به. وخاصة القول فيه أن حديثه حُيسَّ
وأورد له ابن عبدالرب يف التمهيد شاهدا عن أبي سعيد اخلدري Ê قال: كان عندي مخر أليتام فلما نزل حتريم 
اخلمر أمرنا رس��ول اهلل å أن نهرقها. وهذا الش��اهد خمرج يف س��نن الرتمذي برقم 1263 وفيه جمالد بن سعيد 

ضعيف. وتصحيح الرتمذي له وتابعه األلباني هو لشواهده ومتابعاته.
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ولذا يجوز االقرتا�س ولو ب�لرب� الإجراء عملية جراحية الإنق�ذ نف�س اأو ع�سو من التلف؛ الأنه� 
من ال�رضوري�ت، ويدفع احلد لل�سبهة يف �رضقة لذلك، ويبقى �سم�ن امل�ل ل�س�حبه.

وي���رضب املختنق �رضبة ولو من خمر؛ الإنق�ذ حي�ته ا�س��طرارا، لك��ن ال ميكن ملفت اأن يجيز 
�سفقة خمر مربحة لبن�ء م�سكن اأو �رضاء �سي�رة.

وال يجوز االجت�ر يف اخلمر واملحرم�ت لعلة توفري م�رضوف �رضوري اأو ح�جي لالأ�رضة من طع�م 
و�رضاب وغريه؛ الأنه� ت�سبح �رضيعة ع�مة توؤدي اإىل هدم الدين؛ فبطل االإفت�ء بذلك. وهذا بخالف 

االإفت�ء ل�سخ�س معني يف زمن معني لدفع علة الهالك نف�س� اأو ع�سوا تنتهي يف �س�عته�.
المصاريف اإلدارية على القرض:

وفر�س امل�س���ريف االإدارية على القر�س، ولو بن�س��بة واحد يف امل�ئة هي ف�ئدة ربوية، وال 
ميك��ن جوازه��� بعلة قلته��� وحق�رته�؛ الأن جري�ن الرب��� الع�ملي بنحو هذه الن�س��بة؛ يرُْبطل هذا 

التم�سك بهذه العلة، ولعموم حترمي الرب� قليال وكثريا.
وال يق��س على م� يعطى للوزان واحلم�ل؛ الأن اأولئك اأجراء يعطى لهم م� يتع�رف عليه بح�سب 

وزن اأو حمولة، وعقودهم م�ستقلة عن ال�سفقة ومتف�وتة العو�س على ذلك العمل بعينه.
بخالف امل�س�ريف االإدارية فهم موظفون مع جهة ال�سفقة برواتب معلومة مقطوعة ب�لقدر 

والزمن مق�بل عملهم، وهذا منه.
فت�سمية ن�سبة لهم على العقد �سيء اآخر غري هذه ال�سورة ولي�س اأجرًة بل هو الرب� حتيال.

ثم اإنه ال ي�سل اإىل اأيديهم ذلك، بدليل اأن رواتبهم مقطوعة �سواء ح�سلت عقود االإقرا�س اأم ال، 
واإال لظهرت هذه الن�سبة على عالواتهم وتزيد ب�لزي�دة يف مثل عقود االإقرا�س وتنق�س به�.

فكل هذا من الوهم والهوى والتحيل على الدين.
هذا م� نراه، ويف كالم اأهل العلم املع��رضين ا�سطراب واختالف فيه�.

اإلقراض من المال العام لدولة أخرى، وعدم اختصاص الثروات بالحدود السياسية:
اأم� االإقرا�س من امل�ل الع�م من الدولة لدولة اأخرى، ف�إن ك�نت الدولة املقر�سة غنية واالأخرى 

فقرية وهم� دولت�ن م�سلمت�ن، فقد يجب ذلك دفع� لل�رضر الع�م عن اأهل االإ�سالم.
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والأن ثروات امل�سلمني االأ�سل اأنه� ل�س���ئر امل�سلمني، واالخت�س��س مبواطني الدويلة املعينة 
اخت�س����س تق��دمي اأولوي ال ح�رضي، اأ�س��له اإخراج زك�ة بلد على فقرائه�، ف���إن ك�نوا اأغني�ء 

اأخرجت الزك�ة للفقراء وامل�س�كني خ�رج البلد.
والدلي��ل على عدم اخت�س����س الرثوات ح�رضي��� الأهل ذلك البلد اأنه م���ل ع�م؛ والعلة يف 

توزيع امل�ل الع�م هي: الفقر وامل�سكنة وغريه� من العلل املن�سو�سة.
وه��ذه العلل ال�رضعية لي�س منه� املواطنة، اأو اجلن�س��ية اجلغرافي��ة، بل ق�ل الله معلال توزيع 

الف��يء م��ن امل���ل الع���م نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓمث )احلشر(.

والتق�س��يم احلدودي ال�سي��سي بني دول العرب وامل�سلمني اأ�سله ب�طل؛ ملن�ق�سة اأ�سل االأمة 
الواحدة، والب�طل ال يكون علة �رضعية، ولذلك انبنى عليه م� يع�ر�س علل ال�رضيعة يف كثري 

وَلة بني دويالت العرب النفطية مع ف�قة غريهم من اأهل االإ�سالم. من املوا�سع؛ فك�ن امل�ل درُ
ِر�َس بعلة احلدود ال�سي��سية اجلغرافية عدم حفظ و�سالمة دويالت االإ�سالم من غزو عدو  وفرُ
من غريهم؛ بحجة عدم التدخل يف ال�سئون الداخلية، وانبنى على ذلك قوة اأهل الكفر و�سعف 

دول االإ�سالم عموم�.
إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة:

ف�إن ك�ن القر�س مقدم� من دولة غنية م�سلمة لدولة غري م�سلمة، ف�إن ك�نت من اأهل ال�سالم 
فقد ي�سمله الن�س نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 

ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.
و�رضط القر�س: اأن يكون لالأمور االإن�س�نية واملدنية ال احلربية والت�سلح؛ الأنه لي�س من الرب 

اإال اأن تكون االإغ�ثة لدفع ك�فر حربي اعتدى عليهم.
واإن ك�نت الدولة حم�ربة الأهل االإ�س��الم، وحل به� ك�رثة اإن�س���نية كمج�عة، اأو نزوح؛ فال 
م�نع من اإغ�ثتهم تربع�، اأو قر�س�؛ الأن املدنيني غرِي املح�ربني من بني االإن�س�نية ي�رضع االإح�س�ن 
�د، واملزارعني،  بَّ اإليه��م؛ الأنه م��ن الرب امل�أذون فيه، لذلك نرُهي عن قتل الن�س���ء، واالأطف�ل، والعرُ



317املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 317املقدمة فـي فقه الع�رص316 املقدمة فـي فقه الع�رص 316

�ل)1(. مَّ والعرُ
بخالف ح�س��ول ك�رثة ب�جلي�س املق�تل الأهل االإ�س��الم كغرق �سفنهم، فال جتوز اإغ�ثتهم، اأو 

اإع�نته��م؛ الأنه منهي عنه بداللة الن�س نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(؛ ف�أج�ز الربَّ لغري املح�رب، والأنه من 

االإع�نة على البغي واالعتداء على اأهل االإ�سالم.
رهن المال العام:

وال يرهن من امل�ل الع�م اإال حلفظ امل�ل الع�م من جهة اأخرى: ك�مل�س�همة اال�ستثم�رية الغ�لب 
عليه� الربح، اأو االقرتا�س من جهة للم�سلحة الع�مة الراجحة.

وال يره��ن اإال م��� يجوز رهنه مم� ال �رضر ف�ح�س يف رهنه، فال يره��ن من الرثوة القومية اأو 
ال�س��ي�دية �س��يء ك�آب�ر النفط، والغ�ز، ومن�جم الذهب، ومن�فذ الب��الد بحرية وبرية ونحوه�، 

فهذا ونحوه مم� ال يجوز رهنه؛ ل�رضره الب�لغ على اأهل االإ�سالم؛ ف�لت�رضف حينئذ ب�طل.
تحصيل المال العام ومسائله:

وعن��د حت�س��يل امل�ل الع���م ال يوؤخذ غري املق��رر؛ الأن فوق ذل��ك اعتداء واأم��وال الن��س 
مع�س��ومة بقطعي�ت ال�رضيعة القليل والكثري، وال توؤخذ كرائم االأموال)2(، بل من الو�سط 

ال �رضر وال �رضار.
وال يت�س�هل يف حت�سيل امل�ل الع�م؛ الأنه تفريط يف اأم�نة، وذلك حمرم.

1- قولن��ا »نهي عن قتل النس��اء واألطفال والعباد واملزارعني والعمال« في��ه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم 
3015 عن ابن عمر È قال: وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهلل å فنهى رسول اهلل å عن قتل 
النس��اء والصبيان. وهو يف مس��لم برقم 4646. ويف املوطأ بسند صحيح برقم 965 أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إىل 
الشام فخرج ميشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمري ربع من تلك األرباع فزعموا أن يزيد قال ألبي بكر إما أن تركب 
وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني احتسب خطاي هذه يف سبيل اهلل ثم قال له انك ستجد 
قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم هلل فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم 
من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر ال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبريا هرما وال تقطعن شجرا 

مثمرا وال ختربن عامرا وال تعقرن شاة وال بعريا إال ملأكلة وال حترقن خنا وال تفرقنه وال تغلل وال جتنب.
2- تقدم ختريج احلديث يف ذلك.



317املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 317املقدمة فـي فقه الع�رص316 املقدمة فـي فقه الع�رص 316

ويجوز اإ�س��ق�ط ال�س��يء املمكن اإ�سق�طه، فقد ك�ن من يبعثهم ر�س��ول الله å ي�سقطون 
ن�سبة معينة على اأرب�ب االأموال)1(.

1- قولن��ا »يس��قطون نس��بة معينة على أرباب األم��وال« دليله ما أخرجه اإلمام أب��و داود 1607 والرتمذي 643 
والنس��ائي 2491 وأمحد 15751، مجيعهم من طريق ش��عبة عن خبيب بن عبدالرمحن عن عبدالرمحن بن مسعود 
قال: جاء سهل بن أبي حثمة إىل جملسنا، قال: أمرنا رسول اهلل å قال »إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن 
مل تدعوا أو جتدوا الثلث فدعوا الربع«. قلت: رجال اإلس��ناد ثقات إال عبدالرمحن بن مس��عود. قال الذهيب ُوثَِّق. 
وذكره ابن حبان يف الثقات. وقال احلافظ مقبول. قلت: وال يعرف فيه جرح وال تعديل. وقال البزار معروف. وقال 
اب��ن القطان الفاس��ي ال يعرف حاله. قلت: من عرفه حج��ة على من مل يعرف والبزار إمام يف الفن، وقد بني أهل 
املصطلح أن من هذا حاله يف هذه الطبقة اليت هي طبقة التابعني الذين يروون عن الصحابة فإن أحاديثهم حس��نة. 
ق��ال اب��ن كثري املبه��م إذا مُسي ومل يعرف عينه ال يقب��ل روايته عند أحد علمن��اه إال إن كان من عصر التابعني. 
اليواقيت والدرر )162/1(. وقد قال ابن عدي يف الكامل 596: الراوي إذا مل يأت عنه ما يقدح يف عدالته يف دينه 
فهو عدل. وقال أبو حامت يف حممد بن عبدالرمحن بن ثوبان وقد س��ئل عنه: هذا من التابعني ال يس��أل عنه. انظر 
فتح املغيث )321/1( ط/ دار الكتب العلمية -لبنان. وقد قال الذهيب يف ديوان الضعفاء: وأما اجملهولون من الرواة 
فإن كان من كبار التابعني أو أوس��اطهم احتمل حديثه، وتلقي حبس��ن الظن إذا س��لم من خمالفة األصول وركاكة 
األلفاظ. قلت: ولعل هذا هو السبب يف توثيقه لنبهان موىل أم سلمة، ومل يرو عنه إال الزهري وحممد بن عبدالرمحن 
فقد قال عنه ثقة. وس��بقه احلافظ إذ قال: من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم س��لمة ومل جيرحه أحد ال ترد 
روايته. فتح الباري )48/15(. قلت: والكام يف هذه املسألة يف املصطلح كثري وهذه هي طريقة املتقدمني من األئمة، 
وعليه فهذا احلديث حس��ن وال يضر قول احلافظ مقبول؛ ألنه قال ذلك يف نبهان اآلنف الذكر، ثم صحح حديثه 
ابن حبان وابن خزمية. وله ش��اهد مرس��ل عن مكحول الشامي أخرجه أبو طاهر السلفي يف املشيخة البغدادية برقم 
16 خمط��وط جوامع الكلم، وس��نده إىل مكحول الش��امي صحيح. قال: كان الن��يب å إذا بعث اخُلرَّاص قال: 
خففوا يف اخلرص فإن يف املال العرية والوصية. قلت: أخرجه الطحاوي كذلك يف أحكام القرآن بسند حسن، الطبعة 
الرتكية. وله شاهد من حديث جابر عند ابن عبدالرب يف التمهيد )472/6(، وفيه ابن هليعة وهو يصلح يف الشواهد 
واملتابعات. وأخرجه احلاكم يف املس��تدرك برقم 1456 وقال له ش��اهد بإس��ناد متفق على صحته عمر بن اخلطاب 
أمر به. قلت: وقد أقر اإلمام الشوكاني التصحيح للحديث واستدل به يف السيل )261/1(، واستدل به اإلمام ابن 
حزم الظاهري يف احمللى )529/5( على تشدده يف اجلرح، فبني أنه على اخلارص أن يرتك لرب املال ما يأكل، 
ث��م س��اق هذا احلديث وأثر عمر املذكور، وقال: وال خيتلف القائلون به��ذا اخلرب وهم أهل احلق الذين إمجاعهم 
اإلمجاع متبع يف أن هذا على قدر حاجتهم إىل األكل رطبا. قلت: وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من حتسني احلديث، 
بل هو حديث جيد ملا ذكرنا من الشواهد ومل يتنبه األلباني ملا أوردنا من الشواهد من مرسل مكحول وحديث جابر 
فضعفه يف مجيع كتبه معتمدا على طريق واحدة هي طريق عبدالرمحن بن مسعود، ومع ما تقدم فقد ذكره البوصريي 
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والن�سبة يف كل بح�سبه.
وفر���س غرام�ت ت�أخري دفع املقررات ال يجوز؛ الأنه ي�س��بح دين��� يف الذمة، والغرامة على 

ت�أخري الدين رب� الن�سيئة، وهو حمرم.
- من عجز عن دفع المقرر للدولة:

ومن عجز عن دفع املقرر لبيت امل�ل اأثبت عجزه بحجة �رضعية، واأعفي.
وال يج��وز تكليفه دفعه حينئذ؛ الأن الله يقول نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

کگمث )الطالق(.
اإال اإن ف�س� ف�س�د الذمم، فال يعفى اإال بحكم ق�س�ء ع�دل نزيه ال يحتمل فيه �رضاء احلكم ب�مل�ل.

واإن قلن� ي�ستقر يف الذمة ك�لدين ج�ز اإنظ�ره اإىل مي�رضة لعموم نثې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئوئمث )البقرة:280(.

يف إحتاف اخلرية املهرة برقم 3019 وقال هذا إس��ناد صحيح. وقال النووي يف ش��رح املهذب: إسناد هذا احلديث 
صحيح إال عبدالرمحن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة فلم يتكلموا فيه جبرح وال تعديل وال هو 
مشهور ومل يضعفه أبو داود. انتهى كامه. وقد استدل به ابن امللقن يف البدر املنري 547 على كون عبدالرمحن ثقة. 
قلت: وله شاهد كذلك من حديث الصلت بن الزبري بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول اهلل å استعمله على 
اخلرص فقال: أثبت لنا النصف وأبق لنا النصف فإنهم ُيْسَرُقون وال نصل إليهم. قلت: أخرجه أبو نعيم يف معرفة 
الصحابة برقم 3861 بسند فيه جماهيل، فهذا صاحل يف الشواهد واملتابعات. وأخرجه كذلك البيهقي برقم 7235 
وقال: هذا إس��ناد جمهول. وقد روي فيه عن عمر بن اخلطاب Ê. قلت: وقد تقدم أثر عمر. قلت: وقد نقل 
احلافظ يف الفتح حديث س��هل ونقل تصحيح ابن حبان له، ومل يتعقبه، ولو كان ضعيفا لتعقبه كما هو معلوم من 
عادته، وننقل نص كامه يف الفتح )347/3( ملا فيه من الفوائد: )يف الس��نن وصحيح ابن حبان من حديث س��هل 
بن أبي حثمة مرفوعا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع وقال بظاهرة الليث وأمحد 
وإس��حاق وغريهم وفهم منه أبو عبيد يف كتاب األموال أنه القدر الذي يأكلونه حبس��ب احتياجهم إليه فقال يرتك 
قدر احتياجهم وقال مالك وس��فيان ال يرتك هلم ش��يء وهو املشهور عن الش��افعي قال ابن العربي: واملتحصل من 
صحي��ح النظ��ر أن يعمل باحلديث وهو قدر املؤنة ولقد جربن��اه فوجدناه كذلك يف األغلب مما يؤكل رطبا(. قلت: 
إمنا أطلنا يف هذا احلديث وتتبعنا طرقه وش��واهده نظرا ملوافقته حماس��ن اإلس��ام يف العدل واإلحسان، وقد أصاب 
نه  نه يف تعليقه على أمحد، وصححه األعظمي يف تعليقه على ابن خزميه برقم 2320، وحسَّ العامة األرناؤوط فحسَّ

حمقق أبي يعلى املوصلي.
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تبديل المال العام:
ويحرم تبديل امل�ل الع�م ب�خلبيث نثڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:2(.

وال يبدل مطلق�، ولو ب�لطيب؛ الأن التبديل هو مع�و�سة يف معنى البيع وال�رضاء، وال ي�سح 
اإال اإن ك�ن االأحظ للم�ل الع�م يف الربح بغبطة ظ�هرة.

وهذا ال يكون يف التبديل؛ الأن املق�سود الغ�لب منه حت�سيل منفعة من بدل م�له، ال حت�سيل 
م�سلحة امل�ل الع�م.

فيكون بيع� ظ�هرا، وحيلة خبيثة ب�طنًة.
وكل حيلة اأدت اإىل من�ق�سة اأحك�م ال�رضع فهي منقو�سة ب�طلة.

سرقة المال العام واختالسه ونهبه من كبائر الذنوب:
ويحرم �رضقة امل�ل الع�م، ويعزر ف�عله، وي�س��من م� �رضقه، ويف احلد قوٌل �سحيح اأنه يدفع؛ 

ل�سبهة �سيوع حق عموم الن��س فيه، واحلدود تدراأ ب�ل�سبه�ت)1(.
واملختل�س ك�ل�س�رق يف احلكم ت�سمين� وتعزيرا ال حدا.

والفرق بينهم�: اأن املختل�س ي�أخذ خل�س��ة مم� حتت ي��ده من امل�ل الع�م، بحكم وظيفته بخالف 
ال�س�رق، فهو اأجنبي عن ذلك.

1- قولنا »تدرأ احلدود بالش��بهات« هذه قاعدة إمجاعية، وفيها حديث مرفوع عن النيب å أصح طريق له هي 
يف مس��ند أبي حنيفة عن مقس��م عن ابن عباس È قال: قال رس��ول اهلل å: »ادرءوا احلدود بالش��بهات«. 
وس��نده حس��ن. وأخرج الرتمذي برقم 1340 من حديث عائش��ة »ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم«. وفيها 
يزيد بن زياد الدمش��قي مرتوك. إال أن احلاكم يف املس��تدرك برقم 8249 جعله يزيد بن زياد األش��جعي، وإذا كان 
هو فهو ثقة، ولذلك قال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وقد تعقبه من تعقب ومحلوا على أن يزيد بن زياد يف السند 
هو الش��امي وليس األش��جعي. قلت: وهو مروي عن ابن مس��عود »ادرءوا احلدود عن عباد اهلل« ويف رواية »ادرءوا 
احلدود والعقل عن املس��لمني ما اس��تطعتم« وس��نده جيد )إحتاف اخلرية برقم 2808(. وهو يف مصنف عبدالرزاق 
كذلك برقم 13256. وكذلك هو خمرج عن عمر عنده برقم 13257. وهو قول إبراهيم النخعي كما يف ابن أبي شيبة 
برق��م 27934. أم��ا احلدي��ث الذي أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة ففيه مرتوك. ق��ال ابن عابدين نقا عن فتح 
القدير يف األشباه والنظائر ص� 27: أمجع فقهاء األمصار على أن احلدود تدرأ بالشبهات واحلديث املروي يف ذلك 

متفق عليه وتلقته األمة بالقبول.
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وتعريفه: اأنه اأَْخذرُ م�ل الغري خفية بال حق من حرز مثله.
ف�ل�س�رق ي�أخذ من احلرز واملختل�س مم� يف يده.

ويح��رم كذلك نهٌب من امل�ل الع�م ح�ل حدوث فتن��ة، اأو ك�رثة، وانفالت االأمن ويدخل يف 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  نثڱ  عم��وم 

ہ ھ ھھمث )البقرة(.
ومن اأخذ �سيئ� من ذلك وجب عليه رده و�سم�نه؛ الأنه اأخذه بال حق.

ويجوز اأخذه حلفظه من ن�هب، بل قد يجب ك�للقطة يجب اأخذه� من يد ف��سق حلفظه�.
والنهب هو: االأخذ علن� بال وجه حق، ولو على غري وجه الغلبة بل النفالت اأمن ب�سبب حرب 

ونحوه، وقد نرُِهَي يف ال�رضع عن النهب)1(، وب�يع جم�عة على ذلك.
وكل اأنواع االأخذ من امل�ل الع�م بال وجه حق هو من الغلول املحرم نثک گ گ گ گڳڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )آل عمران:161(.
ضمان من أتلف شيئا من المال العام:

ومن اأتلف �سيئ� من امل�ل الع�م �سمنه �سواء ك�ن بتفريط اأو غري تفريط؛ الأن االأ�سل �سم�ن 
اأموال الن��س مبجرد االإتالف والتفريط، وعدمه دعوى.

وال يوجد دليل يرفع ال�س��م�ن عمن اأتلف غري مفرط، بل اأدنى م� يق�ل فيه اأنه خط�أ ال عمد 
وال يق�ل ذلك يف التفريط؛ الأن التفريط نوع تعمد.

وال�رضيعة ت�س��من ح���ل اخلط�أ اإتالف���ت االأم��وال واالأنف�س، ولو من غري مكلف ك�س��بي 
وجمنون.

ويجوز يف بع�س امل�س�ئل عدم الت�سمني ممن مل يفرط ال على االإطالق.
ال لالأ�سل ال�رضعي. َف�سِّ وميكن اأن نتخذ دليل »الع�دة حمكمة« مرُ

 Ê 1- قولن��ا »وق��د نهي يف الش��رع عن النهب« أخرجه البخاري برقم 3893 م��ن حديث عبادة بن الصامت
أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رس��ول اهلل å وقال بايعناه على أن ال نش��رك باهلل ش��يئا، وال نسرق، وال 
نزني، وال نقتل النفس اليت حرم اهلل، وال ننتهب، وال نعصي، باجلنة إن فعلنا ذلك فإن غش��ينا من ذلك ش��يئا 

كان قضاء ذلك إىل اهلل.
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والع�دة م�أمور به� نثڃ ڃمث )األعراف:199( و»الع�دة حمكمة« اإحدى القواعد اخلم�س 
الكربى التي تدور عليه� ال�رضيعة.

فال م�نع من التف�سيل يف بع�س امل�س�ئل، في�سمن املتلف مع التفريط ال مع عدمه فيه�.
وال بد اأن يق�ل بعدم التفريط وعدم الت�س��مني يف اإتالف م� يغلب تلفه لقدمه وته�لكه؛ الأن 

هذا من العدل واالإح�س�ن امل�أمور به �رضع� اإال اإن ثبت تعدٍّ ب�إتالف عمد عدوان، فهذا �س�من.
االستعمال اآلمن للمال العام:

ويجب يف ا�س��تعم�ل امل�ل الع�م اأن ي�س��تعمل ا�ستعم�ال اآمن�، ال متلف�، وال م�رضع� بتلفه؛ الأن 
الدين الن�سيحة، ومنه� الن�سيحة لع�مة امل�سلمني، وحفظ م�لهم من ذلك.

ف�لواجب مع�ملته يف اال�س��تعم�ل كم� يع�مل ال�س��خ�س م�له يف احلفظ، واإال فهو نوع غ�س 
حمرم »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه م� يحب لنف�سه«)1(.

في�س���ن دوري�، وينظف من اأتربة �س���رة و�سداأ، وي�س��رتى له قطع الغي�ر بدال عن قطعة 
ت�لفة اأو مته�لكة ت�رض ب�أمور اأخرى لو بقيت، وي�سلح م� ميكن اإ�سالحه.

وب�جلملة فكل م� يحب املوؤمن لنف�س��ه يف م�له، وجب اأن يحبه يف م�ل غريه خ��س��ه وع�مه، 
واإن مل يحب مل يكمل اإمي�نه للن�س.

ويج��ب علي��ه اأن يفعل احلفظ ولو مل يحب ذلك؛ الأنه اإن مل يحف��ظ امل�ل الع�م، فهو خ�ئن ال 
يجوز توليته؛ ملخ�لفته مق�سود العقد من وظيفته وعمله امللزمة له بتم�م احلفظ �رضع� وعرف� 

نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(.
ومن اطلع على مق�رض يف احلفظ ن�سحه؛ الأنه من التع�ون على الرب والتقوى.

ويح��رم تبذير امل���ل الع�م واالإ�رضاف في��ه نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئمث )النس���اء:6(، 
نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البقرة:188(.

والنرثي�ت، والعالوات، والبدالت تكون مب� يقوم ب�حل�جة املر�س��ودة له�، ف�إن ك�نت اأكرث من 
ذلك بزي�دة ف�ح�سة دخلت يف الت�رضف املف�سد للم�ل الع�م، فبطلت.

1- تقدم خترجيه.
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ْنَق�س نق�س� ف�ح�س� مب� ال يفي ب�لغر�س املق�سود منه�؛ الأنه ال �رضر وال �رضار؛ والأنه�  وال ترُ
حينئذ نوع عبث ب�مل�ل الع�م؛ الأنه ك�لت�سييع له؛ لعدم حتقيقه املق�سود منه.

وهكذا جميع اال�س��تحق�ق�ت وال�رضفي���ت من امل�ل الع�م، ك�ل�س��ي�رات ولوازمه� ومتوينه� 
لكب�ر املوظفني، يجب فيه� الق�سد مب� يحقق مق�سوده�، فال �رضف وال اإقت�ر.

م يف �رضفي�ته� ال�رضورات، وم� يق��وم مق�مه� من احل�جي�ت،  دِّ ف���إن واجهت الدولة اأزم��ة قرُ
وهي: م� ال بد منه لت�سيري االأمور، بحيث لو اأزيلت تعطلت اأمه�ت امل�س�لح.

وال يو�سع امل�ل الع�م يف بنوك تتع�مل ب�لرب�؛ الأنه حمرم قطعي.
ويحرم اإيداعه يف بنوك خ�رج الدولة اأو داخله� ب�أ�س��م�ء �سخ�س��ية؛ الأنه ت�سييع له و�سبيل 

اإىل متلكه ال�سخ�سي.
وي�ستثمر امل�ل الع�م يف كل عمل مب�ح ربحي فيه غبطة، واحتم�ل اخل�س�رة فيه ن�در، والربح 

غ�لب.
وال ي�ستثمر يف �رضك�ت تت�جر يف املع��سي.

وم��� ك�ن من امل���ل الع�م مم� يع��م نفعه للم�س��لحة الع�مة، فيح��رم اإقط�ع��ه، ومتليكه جلهة 
�سخ�سية.

وتنزع اإن ح�سل ذلك كم� نزع ر�سول الله å امللح امل�أربي من رجل ج�ء اإليه فق�ل: اقطعني 
.)1(å امللح مب�أرب ف�أقطعه فقيل له اإمن� اأقطعه امل�ل العد -اأي: اخل�ل�س الع�م- فنزعه

1- قولنا »فنزعه å« جاء فيها حديث حس��ن لغريه، أخرجه ابن ماجة برقم 2475 حدثنا حممد بن أبي عمر 
العدني، حدثنا فرج بن س��عيد بن علقمة بن س��عيد بن أبيض بن محال، حدثين عمي ثابت بن س��عيد بن أبيض 
بن محال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن محال، أنه استقطع امللح الذي يقال له: ملح شذا مبأرب، فأقطعه 
له، ثم إن األقرع بن حابس التميمي أتى رسول اهلل å، فقال: يا رسول اهلل، إني قد وردت امللح يف اجلاهلية، 
وه��ي ب��أرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل املاء العد، فاس��تقال رس��ول اهلل å أبيض بن محال يف 
قطيعت��ه يف املل��ح، فقال: قد أقلتك منه على أن جتعله مين صدقة، فقال رس��ول اهلل å: هو منك صدقة، وهو 
مثل املاء العد، من ورده أخذه. قلت: هذا سند حسن يف الشواهد، ثابت ابن سعيد وأبوه مقبوالن كما قال احلافظ 
يف التقريب. قلت: وله متابعة حس��نة يف الش��واهد يف رواية الرتمذي برقم 1380، ولذلك فهو يف ذلك حسن لغرية 

جملموع هاتني الطريقني. وأخرجه أبو داود 3064 من نفس الطريق.
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التوزيع العادل للمال العام ومراعاة الشرائح الضعيفة:
وم��� يوزع من امل�ل الع�م ب��ني الن��س، يجب اأن يكون ب�لعدل، فيعطى بح�س��ب احل�جة، واإذا 

ت�س�وت احل�جة اأو تق�ربت ت�س�وى العط�ء، واإن تب�ينت تب�ين العط�ء بح�سب ذلك.
م الفقري وامل�س��كني املرتبة ممن ال م�س��در له للدخل، ال بعمل ي�ستغل به؛ نظرا النعدام  َقدَّ ويرُ

االأعم�ل ووفور البط�لة، اأو لعجز يف بدنه، وال بك�فل يكفله وينفق عليه.
ودليله اأن الفقر وامل�سكنة جعلهم� الله عمدة يف علل االإنف�ق.

ويقدم من هوؤالء �س���حب العي�ل، وكذا ال�س��عفة من الن�س�ء وامل�س��نني واملع�قني واليت�مى 
. واالأطف�ل، وكذا ال�سعفة من الرج�ل يف بدن اأو عقل اأو عيٍّ

ودليل ذلك: اأن الله خ�س يف يوم امل�سغبة واملج�عة م�سكين� ذا مرتبة، مراع�ة ل�سدة ح�جته.
وقرنه ب�ليتيم؛ الأنه مثله غ�لب�؛ لعدم الك�فل.

فهذه املراع�ة تدل على اعتب�ر �سدة احل�جة علة يف التقدمي.
ويرُغ�ث املت�رضرون جراء الكوارث اأو احلروب من الن�زحني وامل�كثني، ويقدم االأ�س��د ت�رضرا 
يف اإ�س��ع�فه واإغ�ثت��ه، ث��م الذي يليه، ثم هكذا حتى تعم �س���ئر اأهل ال���رضر؛ الأن دفع ال�رضر 

واجب، واالأ�سد اأوجب.
ويراع��ى يف التوظي��ف مع املوؤهل ج�ن��ب احل�جة؛ الأنه� علة مرعية يف االإح�س���ن، والعط�ي�، 

وفر�س ال�سدق�ت.
نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  تع���ىل  كقول��ه  ف�الإح�س���ن 

ہمث )النساء:36( فراعى اأ�سح�ب احل�ج�ت من اليت�مى وامل�س�كني.
ويف العط�ي� ق�ل تع�ىل نثۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث )البقرة(.
وكذا يف الفيء والغن�ئم وفر�س ال�سدق�ت.

والوظيف��ة الع�مة اإحدى علتيه�: �س��د احل�جة للموظف وهو من اأعظم االإح�س���ن، واالأخرى 
طلب الكف�ءة لالإح�س�ن يف امل�سلحة الع�مة.
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دع��م مهن أصحاب الدخل المحدود والش��رائح الفقيرة من الم��ال العام، ومنع كبار 
المالك:

وي���رضع الدعم من امل�ل الع�م ملهن ال�رضائح الفقرية وم�س���در دخله��م فال يع�ملون مع�ملة 
اأ�سح�ب روؤو�س االأموال.

وقد ج�ء يف البخ�ري عن عَمر �س��نُّ ذلك، واتب�ع الرا�س��دين خ��سة يف �سننهم الع�مة التي 
تتعلق به� امل�س���لح اأمر �رضعي، وهذه م�س��لحة ع�مة م�س��تمرة تعترب من اأ�سول ال�سي��س�ت 

االإ�سالحية يف توزيع الرثوة، ومك�فحة الفقر، ودعم م�س�در الدخل لل�رضائح املحت�جة.
فق��د جعل عم��ر منطقة ح�رضية لنمو اأنع�م االأ�رض الفقرية، ومن��ع روؤو�س االأموال من ذلك، 

ون�س عليهم ب�أ�سم�ئهم.
نيمة، واإي�ي: ونعم  مية وربَّ الغرُ فق�ل عمر لهني كم�سئول عن ذلك: »ي� هني اأْدِخل ربَّ ال�رضرُ
ابن عوف وابن عف�ن، ف�إنهم� لو هلكت م��س��يتهم�، رجع��� اإىل نخل وزرع، واإن رب ال�رضمية 
. اأفت�ركهم اأن�  ورب الغنيمة لو هلكت م��س��يته ج�ء ب�أهله على ب�بي: يقول: اأي عمر اأطعم بنيَّ

ال اأب� لك!! ف�إن امل�ء والكالأ اأهون علي من الذهب والورق«)1(.
مية: اأي �س�حب القطعة القليلة من امل��سية. ورب ال�رضرُ

نيمة: اأي �س�حب الغنم القليلة. ورب الغرُ
ويف هذا الق�نون من م�س�ئل الفقه ال�سي��سي االقت�س�دي اأ�سول وقواعد، فمنه�:

- اهتم�م احل�كم ب�الأو�س���ع املعي�سية يف ال�س��عب ومت�م معرفته�؛ الأنه� و�سيلة اإىل مع�جلته� 
التي هي جزء كبري من م�سئولي�ت احل�كم.

- ومنه�: دعم الدولة للم�س���ريع االإنت�جية وم�س���در الدخل لل�رضائح الفقرية كم� دعم عمر 
م�س�در الدخل املعي�سي لتلك ال�رضيحة املحت�جة واملتمثلة يف امل��سية، فخ�س�س له� من اأر�س 

الدولة اخل�سبة مك�ن� للنمو، مع اإ�سدار اأوامر �رضيحة ب�أرب�ب االأموال ملنعهم من ذلك.
وعلل ذلك بوجود بدائل تغنيهم، بخالف ال�رضائح الفقرية وهم كثري.

1- تقدم خترجيه.
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فعلى الدولة دعم و�س���ئل املعي�س��ة لل�رضائح حم��دودة الدخل، من الب�س���طني، والتج�رات 
الب�س��يطة التي هي م�سدر عي�س ال م�سدر اإثراء، فيعفون عن كثري من اجلب�ي�ت الر�سمية مب� 

يدعمهم وال ي�رض ب�مل�ل الع�م.
ويرُْحَمون وجوب� من اأكلة ال�سحت من الن�فذين الذين يظلمونهم ويبتزونهم مب�سمي�ت عديدة 

وتربيرات خ�طئة.
مم� يوؤدي اإىل تعطيل كثري من م�س���در الدخل لالأ�رض الفقرية، وينعك�س ذلك تدريجي� على 
وجود ن�س���ط�ت خمتلفة ك�نت مرتبط��ة تك�ملي� بتواجد هوؤالء بكرثة يف �س��وق العمل؛ الأن 

�سوق العمل دائرة متك�ملة اإذا انفرطت اأثرت يف دورات امل�ل)1(.
- ولذل��ك ب��نيَّ عمر منبه�: اأن انعدام م�س��در لدع��م االأ�رض الفقرية يحم��ل رب البيت على 

اخلروج مع اأهله يف مظهر �سعبي اإىل ب�ب عمَر، مرابطني �س�ئلني �رضورات العي�س.
- ويجب عليه حينئذ التج�وب ب�الإنف�ق النقدي من خزينة الدولة.

ويكلف الدولة تك�ليف كثرية اأ�س��د من دعم االأ�رضة الفقرية بو�س��يلة اإنت�ج، وهذا هو تعليل 
عمر االقت�س�دي »ف�إنف�ق امل�ء والكالأ اأهون من اإنف�ق الذهب والورق«.

دعم الضرورات المعيشية:
ومم��� ي�رضع قي��س��� على هذا: دعم ال�رضوري�ت املعي�س��ية، وم� ين��زل منزلته� من احل�جي�ت 
فيدعم من امل�ل الع�م �سعر القمح، واخلرب، وال�سكر، وامل�ستق�ت النفطية، والغ�ز ت�سهياًل على 

االأكرثية الغ�لبة من ال�سعب من حمدودي الدخل؛ الأن احلكم لالأغلب)2(.

1- قولن��ا »دورات امل��ال« يوضحه أنه عند اختفاء التجارات البس��يطة ملصادر عيش آالف األس��ر، يؤدي ذلك إىل 
ضعف تدرجيي يف نش��اطات كثرية، كس��ائقي وس��ائل النقل، واملطاعم، والبوفيات، وفنادق الراحة اليت كانت 
جماورة للس��وق، ويؤدي بالتالي إىل كساد يف س��وق التجارة االستثمارية الوسطى؛ لعدم وجود سوق لتصريف ذلك 
من احملات والبس��طات؛ الختفائها نتيجة تعسري الدولة، ويؤدي إىل ضعف حركة سوق البناء ألصحاب العقار؛ 
لقلة الدخل ونقص حركة االس��ترياد والتصدير، وعزوف جميء االس��تثمار اخلارجي، وكثرة البطالة والفقر بتوسع 
مطرد، وظهور الفس��اد، والرش��وات، والعصابات، وطبقة عصابية حاكمة، وينتهي هذا الوضع وال بد بثورة على 

احلاكم سلمية على أحسن األحوال، أو مسلحة -ال مسح اهلل.
2- حتى ال يقال هناك شرائح غنية يف الشعب فكيف تدعم؟ فاجلواب أن االعتبار لألغلب.
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وكذلك يدعم �سعر الدواء يف امل�ست�سفي�ت احلكومية، و�س�ئر اأمور املع�ين�ت، واأ�سع�ر الكتب 
املدر�سية، ور�سوم التعليم اإن مل تكن هذه جم�نية يف االأ�سل؛ الأن هذه ك�ل�رضوري�ت التي ال 

بد منه� لعموم ال�سعب.
وارتف�ع اأ�س��ع�ره� مع �سدة احل�جة اإليه� يرتتب عليه �رضر ف�ح�س يتعلق بخدمة �رضوري�ت 

كربى يف ال�رضع وهي النف�س، والعقل.
ودف��ع ال�رضر الف�ح�س الع�م على الن��س من اأول واجب���ت الدولة؛ الأنه� م� وجدت اإال لدفع 

املف��سد وجلب امل�س�لح.
- العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بال مناطقية أو فئوية:

ويج��ب على الدول��ة العدل يف توزيع ال��رثوة وخدم�ت البنية التحتية احلديثة من �س��حة، 
وتعلي��م، وطرق، وكهرب�ء، وات�س���الت؛ ف�إن الله اأمر ب�لعدل واالإح�س���ن، وهو ع�م تدخل فيه 

الدولة وغريه�.
والأن هذه االأمور هي من امل�ل الع�م للم�سلمني، والعدل فيه فر�س.

وتقدمي اأو ح�رض اأو تخ�س��ي�س جه�ت ومن�طق ب�خلدم�ت بغري مربر �س��وى النفوذ املن�طقي 
اأو احلزبي نوع من ترك العدل.

الكفاالت االجتماعية:
والكف�الت االجتم�عية ك�لتي ت�س��مى ب�حل�الت االجتم�عية، اأو االإع��سة، اأو االإع�نة ونحوه� 

يجب يف �رضفه� وتقريره� جعل احل�جة و�سده� علًة لذلك.
فال ت�س��تغل حلزب اأو ن�فذين اأو ابتغ�ء تبعية؛ ف�إن هذا من القب�ئح؛ الأن فيه� مع الظلم خي�نة 
اأم�ن��ة الوالية وا�س��تغالل ح�جة الن��س لتعبيدهم حلزب اأو فئة، وح�س���ر راأيهم يف قول احلق، 

وحم�ربة الظلم، وجعلهم اأدوات واأعوانً� ولو مع الظلم.
العدل في توزيع الدرجات الوظيفية:

وكذل��ك يجب العدل يف توزي��ع الدرج�ت الوظيفية بني الن��س م��ن املوؤهلني؛ الأن ذلك من 
امل�ل الع�م، واحلق فيه �س���ئع وم�س��رتك للن��س بح�سب م� ي�س��رتط من املوؤهالت ونحوه� من 
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ال�رضوط، وكل وظيفة بح�سبه�.
إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين:

وي�رضع اإكرام موظفي الدولة مدنيني وع�س��كريني يف رواتبهم وعالواتهم و�س�ئر التع�مل 
معهم؛ الأن االإكرام و�س��يلة لتح�س��يل املن�ف��ع نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث 

)يوسف:21(.
وقد �س�قه� الله م�س�ق االمتن�ن واالإقرار مل� ق�له العزيز؛ ف�رضعت؛ والأن اأ�سل االإكرام مق�سود 

لل�رضع للن�س »اإمن� بعثت الأمتم مك�رم االأخالق«)1(.
والأن اإعط���ء الرواتب للموظفني هي مع�و�س��تهم على عملهم، و�رضط املع�و�س���ت العدل 
وع��دم الغنب الف�ح���س، واإعط�وؤه راتب� �س��هري� ال يكفي ح�ج�ته ال�رضوري��ة وال اأ�رضته التي 

يعوله� هو من الغنب الف�ح�س، واال�ستغالل القبيح للح�جة والفقر.
وهذه اأمور تخ�لف مق�س��ود ال�رضع يف العدل واالإح�س�ن واملك�رم؛ والأن اأجرة االأجري تكون 
ع���دة بح�س��ب العرف اجل���ري، ومعلوم اأن ع�دة ال��دول مع موظفيه� مراع���ة كف�ية الرواتب 

واالأجور للح�ج�ت.
والعمل ب�لعرف اأ�سل �رضعي.

ه��ذا اإن ك�نت الدولة ق�درة على ذلك واإال جرى ق�نون نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑمث )الطالق:7(.

رعاية أسر الشهداء والجرحى والمناضلين من المال العام:
وعل��ى الدولة العن�ية من بيت امل�ل ب�أ�رض ال�س��هداء واجلرحى، ف�إن هذا من امل�س���لح الع�مة، 
واإال لعزف الكثري عن الوظيفة الع�س��كرية، و�س��عف ج�نب مفرو�س على الدولة يف ال�رضع 

نثۇۆمث )األنفال:60(.
دعم البحث العلمي:

وعل��ى الدول��ة اأن تدعم من امل�ل الع�م البحث العلمي يف ك�ف��ة جم�الته، وتقدم بع�س ذلك 

1- تقدم خترجيه.
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على بع�س بح�سب احل�جة الع�مة؛ الأنه� من فرو�س الكف�ي�ت؛ والأن امل�س�لح اإذا تزاحمت قدم 
اأَْواله�.

استثمار المال العام:
وال يجوز للدولة و�سع امل�ل الع�م يف بنوك الرب� وال يف �رضك�ت تتع�مل ب�ملحرم�ت ك�خلمر 

واخلنزير؛ الأن هذه االأمور مقطوع بحرمته�.
والواج��ب ا�س��تثم�ر امل���ل الع���م للم�س��لحة الع�م��ة؛ لقول��ه تع���ىل نثپ ڀ ڀ ڀڀمث 
)البق���رة:220(، واال�س��تثم�ر من االإ�س��الح، وعدمه موؤد اإىل خ�س���رات كب��رية فيه، فوجب 

ا�ستثم�ره دفع� للمف�سدة وجلب� للم�سلحة.
ويكون يف م�سمون الربح ع�دة، ويجب قبله درا�س�ت وافية جلدوى ذلك؛ الأنه� و�سيلة لدفع 

مف��سد اإتالف امل�ل الع�م.
 وال بد يف ا�ستثم�ر امل�ل الع�م من املت�بعة، وجتنب م� يوؤدي اإىل اخل�س�رة، والن�سيحة يف كل 
ذلك كم� ين�س��ح لنف�س��ه، وال م�نع من اإعط�ء املوظفني يف ا�س��تثم�ر امل�ل الع�م اأجورا ون�سب� 
ك�في��ة لهم؛ الأن الله �رضع للع�مل على م�ل الزك�ة �س��يئ� منه�، وه��و نوع من امل�ل الع�م، ق�ل 

تع���ىل نثۀ ہمث )التوبة:60(؛ الأن ذلك يك��ف اأيديهم ويزيد نفعهم نثۇۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )يوسف:21(.

V V V V V
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فقه
السمع والطاعة

> نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییمث )الن�ساء:59(

> نثہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )ال�سعراء(

> املع�سية لأويل الأمر فيما ه� م�سروع حمرمة؛ لأنها يف احلقيقة خروج عن عقد اجلماعة التي 

اختارته ور�سيته

> ت�سرفات احلكام معلقة على امل�سلحة العامة واإل بطلت

> الإ�س���الح اجلزئ���ي واإن كان مطل�ب���ا يف ال�س���رع تخفيف���ا للمفا�س���د اإل اأنه يف ب���اب ال�ليات 

العامة ُمْلغى؛ لأنه يعد �سربا من �سروب الف�ساد يف حالة القدرة واإل فه� عجز ل يتما�سى مع 

عقد ال�لية العامة

> ال�سك����ت ع���ن مف�س���د اأو متنفذ ظامل خ�ف���اً منه ه� ف�ساد داخل نف��سن���ا اأعظم من ف�ساد ذلك 

املف�سد
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فقه نصوص السمع والطاعة
يقول الله تع�ىل نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مثىثمث )النساء(.

ف�أمر بط�عة اأويل االأمر بثالثة �رضوط:
ال�رضط االأول: نثییمث، اأي »موؤمن�«.

فخرج به ك�فر ومن�فق ومتول لهم للن�س ب�أنه منهم نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿمث )املائدة:51(، 
ِكَم اأنه منهم ال ط�عة لهم ب�لن�س نثڄ ڄ ڄ ڃمث )األحزاب:48(. وهم ومن حرُ

وال�رضط الث�ين: الط�عة يف ح�ل الوف�ق ال النزاع؛ الأنه حكم يف ح�ل النزاع بحكم اآخر نثجئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمتمث )النس���اء:59(، ومل يق��ل ف�أطيعوا 

ويل اأمركم.
وال���رضط الث�لث: ط�عته يف ط�عة الله ور�س��وله ال يف مع�س��ية؛ لالأمر ب�ل��رد اإليهم� عند 

اخلالف.
- األنواع الخمسة الذين هم »أولوا األمر«:

ْف��ِرده ب�»ويل االأم��ر«؛ ليدخل كل اأويل االأم��ر ب�للفظ ال مبجرد  ونثڳ ڱمث َجَمَع��ه ومل يرُ
العموم امل�ستف�د من االإ�س�فة.

وهم كل من له اأمر مط�ع يف الن��س، وهم اأنواع خم�سة:
ويل االأم��ر الع�م، ومن دونه من الوالة، ووالة االأمر املدين وال�س��عبي، ووالة االأمر الديني، 

�َسبي. وويل االأمر النَّ
النوع األول:

ف�أم��� النوع االأول فهو راأ�س الدولة، احل�كم االأول، وهو ويل االأمر ال�سي��س��ي، اأو ويل االأمر 
االأعظ��م، حتت اأي ا�س��م ك�ن عمله يف من�س��به: اخلليف��ة، اأو الرئي�س، اأو االأم��ري، اأو امللك، اأو 
ال�س��لط�ن. اأو ه��و الربمل�ن يف ح�لة احلكم الني�بي ويفو�س من �س���ء وه��و رئي�س الوزراء يف 

الع�دة ال�سي��سية املع��رضة لدى بع�س الدول.
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وتق��وم مق���م ويل االأمر االأول ح�ل عدم��ه يف ظروف معينة موؤ�س�س���ت كربى يف الدولة 
يتفق عليه� د�ستوري�؛ الأن هذا من اأعظم امل�س�لح، والن�س عليه د�ستوري� يدفع اأعظم املف��سد، 

ِلب. فطرُ
- طرق الوصول إلى الحكم والوالية العامة األولى:

وو�سوله ويل اأمر اأعلى يكون ب�أحد الطرق الت�لية:
اأوال: ب�لرت�سيح التوافقي لواحد بال تن�ف�س، ثم البيعة)1(.

وهذا النوع ح�س��ل يف تن�س��يب اأبي بكر ال�س��ديق Ê، حيث ر�س��حه اأك��رث امله�جرين 
 Ê واالأن�س���ر يف ال�س��قيفة قبل البيعة، ث��م ب�يعته الك�فة يف اليوم الت���يل، ثم ب�يعه علي

.á وك�ن م�سغوال مبر�س ف�طمة
ث�ني�: برت�سيح احل�كم ال�س�بق ل�سخ�س وموافقة الن��س ب�لر�سى، ثم البيعة، كم� ح�سل لعمر 

Ê حيث ر�سحه اأبو بكر Ê وتوافق الن��س على ذلك، ثم ب�يعوه بال خالف.
ث�لث�: برت�س��يح عدة اأ�سخ��س ب�لتن�ف�س، وعر�سهم على ال�س��عب، كم� ح�سل لل�ستة الذين 

ر�سحهم عمر، واأمرهم اإن اختلفوا اأن يرجحوا قول اأكرثهم)2(.
.È ف�نتهى االأمر اإىل التن�ف�س بني علي وعثم�ن

ف�رضط ال�سعب على من �سيب�يعه اأن ي�سري فيهم ب�سي��سة جمربة را�سدة هي: �سنة ال�سيخني، 
فقب��ل ال�رضط عثم�ن ورف�س علي وق���ل اأجتهد راأيي، فب�يع الن��سرُ عثم���ن؛ الأن البيعة عقد 

1- كل ذكر للبيعة هنا تقوم االنتخابات مقامها أو أي طريق متوافق عليه بني األمة، وال نقصد آلية بعينها.
2- تق��دم ختري��ج احلديث يف ذلك، ورواية ترجيح األكثر رواه ابن س��عد يف الطبقات الكربى )61/3( وهي قوية 
يشد بعضها بعضا، قال عمر بن اخلطاب ألصحاب الشورى: تشاوروا يف أمركم، فإن كان اثنان واثنان فارجعوا يف 
الش��ورى، وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف األكثر. ويف رواية قال: وإن اجتمع رأي ثاثة وثاثة فاتبعوا صنف 
عبدالرمح��ن ب��ن عوف وامسعوا وأطيع��وا. ويف رواية أن عمر حني طعن قال: ليصل لكم صهيب ثاثا، وتش��اوروا 
يف أمركم، واألمر إىل هؤالء الس��تة فمن بعل أمركم فاضربوا عنقه، يعين من خالفكم. ويف رواية عن أنس بن مالك 
قال: أرسل عمر بن اخلطاب إىل أبي طلحة قبل أن ميوت بساعة، فقال: يا أبا طلحة، كن يف مخسني من قومك 
م��ن األنصار مع هؤالء النفر أصحاب الش��ورى، فا ترتكهم ميضي الي��وم الثالث حتى يؤمروا أحدهم، اللهم أنت 

خليفيت عليهم.
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مل�سلحة ال�سعب، ف�رضطه يف عقده م� هو من امل�سلحة حق له والزم ملن �رضط عليه ذلك.
رابع�: والية العهد الوراثية من احل�كم املر�سي ال�س�بق.

وال يكون ويل العهد وليً� لالأمر بعد ال�س���بق اإال اإن ر�س��يه الن����س وب�يعوه، واإال ك�ن ن�ئب� 
فح�سب.

خ�م�س���: من وىلرّ نف�س��ه يف ح�لة فراغ من�سب احل�كم االأعلى، لظرف ط�رئ كفتنة، فب�سط 
نفوذ الدولة، واأط�عه الن��س، واأهل ال�سوكة، فهذا ي�سدق عليه اأنه ويل اأمر.

ف�إن ك�ن للبالد د�ستور ملثل هذه االأو�س�ع، فهو كم� ن�س.
ف�إن ن�س على: اأن مثل هذا الو�س��ع الط�رئ حمدد مبدة زمنية معينة انتق�لية لزم ذلك؛ الأنه 

ن�س عقد ملن توىل فيلزم لعموم نثڑ ککمث )املائدة:1(.
ويرجع يف تف��س��يل مهم�ت الفرتة اإىل مواد الد�س��تور، واإىل القوانني املف�رضة لذلك، واإىل 
اخلرباء املخت�سني ح�ل التن�زع، اأو ت�سكيل جلنة تف�سريية من اخلرباء واحلكم�ء لف�سل م� يطراأ 

من خالف تف�سريي، اأو م� يظهر من خالف بني االأطراف يف هذه املرحلة.
وه��م م�س��مولون بعم��وم نثگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ںڻمث )النساء:83(.
ف�أح���ل اإىل اأويل االأمر، وجعل ذلك منتج� لعلم احل�دثة، واأكده ب�لالم نثڱمث؛ ت�أكيدا على 

اأن اإرج�ع احل�دثة اإليهم مو�سل اإىل علم �سي��سته� م� ك�نت.
فإن لم يكن للبالد دس��تور ك�ن ذلك احل�كم الذي وىل نف�س��ه على البالد واأط�عه ور�سيه 

الن��س ويلَّ اأمٍر ب�الإقرار والر�سى �سعبي� و�رضعي�؛ الأن هذا هو واقع االأمر.
ف�ل�سعب اإذا حتققت م�س�حله ور�سي عن ح�كمه، فقد اأقر به ور�سيه ويل اأمر، وال�رضع يقر 

ذلك؛ الأن الوالية يف ال�رضع تعترب بر�سى ال�سعب.
واإذا حتققت امل�س���لح ور�سيه الن��س ا�س��تمر حتى يتفق الن��س على و�سع د�ستوري ينظم 

الدولة ورئ��سته�.
وي�سرتك يف و�سعه احل�كم واأهل احلل والعقد وقي�دات ال�سعب، ومن يخت�ره ال�سعب لذلك، 
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ثم ي�ستفتى عليه �سعبي� ليكون عقدا ع�م� عن ر�سى ال�سعب.
ويلت��زم احل�كم احل�يل ودولته به بعد اإقراره واال�س��تفت�ء عليه؛ الأنه ن�س عقد ع�م، وااللتزام 

ب�لعقود واجب نثڑ ککمث )املائدة:1(.
�س�د�س�: الو�سول للحكم ب�لقوة امل�سلحة:

االأ�سل منعه.
اأ- ف���إن ك�ن احل�ك��م ع�دال م�س��لح� يف االأر�س را�س��ية به االأكرثية وال�س��واد االأعظم من 
ال�سعب، ف�لق�ئم عليه ان�سق�قي)1( وال ينظر اإىل كونه م�سلح�، اأو عدال، اأو ف��سدا؛ لعموم »من 

اأت�كم واأمركم جميع على رجل واحد يريد اأن ي�سق جم�عتكم ف�قتلوه ك�ئن� من ك�ن«)2(.
وقتله هو حكم اأعلى كخي�ر �رضعي مقنَّ للعقوبة، ولي�س ب�ل�رضورة اإيق�عه�؛ جلواز �س��جنه 
اأو العفو عنه اإثر حم�كمة ع�دلة؛ الأنه حق ع�م يخفف، اأو ي�سقط بنظر م�سلحي ع�م من جهة 

خمولة اأو معنية له� تفوي�س ع�م يف مثل ذلك.
وجلواز اإ�سق�ط الق�س��س من اأولي�ء الدم يف القتل العمد العدوان؛ الأنهم مفو�سون يف ذلك، 

وهذا كذلك قي��س� عليه.
ب- واإن ك�ن احل�كم مف�س��دا يف االأر�س وق�م عليه م�سلح يف االأر�س جممع على �سالحه 
وترجح غلبه على املف�س��د، فواجب على ال�سعب القي�م معه حلديث »�سيكون اأمراء يقولون م� 
ال يفعل��ون ويفعلون م� ال يوؤمرون، فمن ج�هدهم بيده فهو موؤمن ومن ج�هدهم بل�س���نه فهو 

موؤمن ومن ج�هدهم بقلبه فهو موؤمن ولي�س وراء ذلك حبة خردل من اإمي�ن«)3(.

1- قولنا »انش��قاقي«: أطلقنا هذا املصطلح لوجوده يف احلديث »يش��ق اجلماعة« وله فقه خاص غري فقه اخلروج 
املعروف، ودقة اللفظ يف احلديث هو ما يتوافق مع الواقع السياس��ي فيمن صنع ذلك، ولعلنا نبس��ط هذا يف ش��رح 

قادم للكتاب.
2- أخرجه مسلم يف صحيحه برقم 4904 من حديث عرفجة قال: مسعت رسول اهلل å يقول »من أتاكم وأمركم 
مجيع على رجل واحد يريد أن يش��ق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه«. ويف رواية له »إنه س��تكون هنات وهنات 

فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان«.
3- تقدم خترجيه.
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ويقوم هذا امل�س��لح ب�أعم�ل ويل االأمر، ثم يجمع وجوب� اأهل احلل والعقد من �س�ئر القي�دات؛ 
مل�س�ورتهم يف �سي��سة البالد؛ لعموم نثں ں ڻمث )الشورى:38(، وم� نتج عن ال�سورى 

التزم به الك�فة.
واإن قلن� بعدم اإلزامه� ك�نت عبث�، وهذا حم�ل يف ال�رضع.

وال م�نع اأن تخرج ال�س��ورى مبب�يعته، ولهم حتديد فرتة ذلك، وال بد من ا�س��تمرار امل�س�ورة 
حت��ى اخلروج مب�رضوع ع�م ي�س��كل ويع�لج اأو�س���ع البالد �س��عب� ودولة يتف��ق عليه احل�كم 

وال�سعب؛ الأنه اأدفع للمف��سد والفتنة.
ج- ف�إن ك�ن الق�ئم على املف�سد يف االأر�س ظ�مل�، اأو ف��سدا غري عدل، وال مر�سي، عمل هن� 
بفتوى االإم�م م�لك يف تركهم� يهلك بع�سهم� االآخر، ويخت�ر ال�سعب على الفور عدال ع�دال 

م�سلح� يف االأر�س للحكم، ويخلع بذلك �س�ئر االأطراف الف��سدة املتن�زعة على احلكم)1(.
ومع هذا كله فهذه التق�س��يم�ت نظرية والواقع قد يخ�لفه�، فواجب العمل مب� ي�س��لح االأمة 
وين�رض االأمن واال�س��تقرار، وواجب دفع الفتنة وعدم الدعوة اإىل االن�س��ق�ق�ت وتفريق االأمة، 
هذا هو االأ�س��ل املدلل عليه ن�سو�س��ي� ومق��س��دي�، فحرمة اخلروج على احل�كم اإمن� هو الأجل 

م�سلحة اجلم�عة ودرء املف�سدة العظيمة عنه� وهي غ�لبة.
النوع الثاني من أولي األمر:

اأم��� النوع الث�ين م��ن اأويل االأمر فهم ممن والهم احل�كم »راأ�س الدولة« من الوالة، اأو انتخبوا 
�سعبي� يف الوالي�ت، اأو املح�فظ�ت، وال�سلط�ت املحلية، والوزارات، وق�دة اجلي�س.

النوع الثالث:
اأم��� النوع الث�ل��ث ف�أولو االأمر �س��عبي� وجمتمعي�، وهم م�س���يخ القب�ئل، وق���دة املنظم�ت، 
والنق�ب�ت، واملوؤ�س�س���ت املجتمعية، واجلم�ع���ت الدعوية، واالأحزاب ال�سي��س��ية، حتى اأمري 

ال�سفر ب�لن�س.

1- قولنا »املتنازعة على احلكم«. قلت: فتوى مالك نقلها اخلرشي يف شرح خمتصر خليل )83/23( ولفظه: روى 
ابن القاس��م عن مالك إن كان اإلمام مثل عمر بن عبدالعزيز وجب على الناس الذب عنه، والقتال معه، وأما غريه 

فا؛ دعه وما يراد منه ينتقم اهلل من الظامل بظامل، ثم ينتقم من كليهما(.
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ويف حديث اأبي بكر ال�سديق يف البخ�ري للمراأة التي �س�ألته عن اأويل االأمر فق�ل له� األي�س 
على قومك روؤو�س؟ ق�لت: نعم. ق�ل: فهم)1(. فيدل على �سمول ذلك؛ وهم اأهل الل�س�ن، والقراآن 

نزل بل�س�نهم، وا�ستعم�التهم.
النوع الرابع:

اأم��� النوع الرابع ف�أولو االأمر الدين��ي، وهم العلم�ء املتبعون، وهو من اأقوال العلم�ء يف االآية 
نثی ی ییمث )النساء:59(.

النوع الخامس:
اأم� النوع اخل�م�س ف�لوالدان، ومن اأقيم مق�مهم� تطوع�، كك�فل اليتيم، اأو بن�سب من الق�س�ء 

لن�ظر عليه، وعلى من يحت�ج لنظر نحو �سفيه.
ف�لوالدان م�أمور بط�عتهم� يف غري مع�سية بن�سو�س من القراآن وال�سنة بلغت حد ال�رضورة 

الدينية.
واأم� الك�فل؛ فالأن ط�عته من اإ�سالح اليتيم، وهذا م�أمور به نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(، 

لرُقية والتعليمية وغريه�. فال ي�ستطيع ك�فله االإ�سالح له اإال اإذا اأط�عه يف توجيه�ته اخلرُ
وىلَّ من ح�كم، فط�عته ط�عة للح�كم نثی ی ییمث. اأم� الن�ظر: فالأنه مرُ

فهوؤالء االأنواع اخلم�س��ة ي�س��دق عليهم نثڳ ڱمث، ولكل من هذه االأق�س���م يف ط�عته 
حدوٌد و�رضوط وتف��سيل للم�س�ئل.

- حدود طاعة ولي أمر المسلمين:
وحدود ط�عة ويل اأمر امل�سلمني يف ثالثة اأمور ال رابع له�، ونعني به ويل االأمر االأول وهو 

1- قولن��ا »ويف حدي��ث أبي بك��ر...« هو يف البخاري برقم 3834 عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على 
امرأة من أمحس يقال هلا زينب فرآها ال تكلم، فقال: ما هلا ال تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال هلا: تكلمي، فإن 
هذا ال حيل، هذا من عمل اجلاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من املهاجرين. قالت: أي املهاجرين؟ 
ق��ال: م��ن قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لس��ؤول، أنا أبو بكر. قالت: م��ا بقاؤنا على هذا األمر 
الصاحل الذي جاء اهلل به بعد اجلاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما اس��تقامت بكم أئمتكم. قالت: وما األئمة؟ قال: أما 

كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس.
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ح�كم الدولة، اأو رئي�س��ه�، اأو امللك، اأو ال�س��لط�ن، اأو االأمري، وط�عته واجبة وهو يدخل دخوال 
اأولي� يف االأمر نثېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییمث )النساء:59(، والثالثة االأمور هي:

االأول: ط�عة اإلزام ب�الأوامر والنواهي يف ال�رضيعة.
الث�ين: كل ق�نون انبثق من ال�رضيعة ب��ستنب�ط اأهله واإقرار اجله�ت له ب�الأغلبية ال�سوروية، 

فيط�ع االأمر فيه ب�الإلزام.
الث�لث: االإلزام يف دائرة خدمة امل�س���لح الع�مة املدركة مبعرفة اأهله� واإقرار اأغلبية �سوروية 

موؤهلة حرة.
وقلن� »موؤهلة«؛ الأن �رضط اأهل ال�سورى الربمل�نية الت�أهل.

وقلن� »حرة« احرتازا من ت�سويٍت م�أمور لتوجه معني بال مراع�ة للتجرد ومعرفة احلق�ئق.
واإمن� ح�رضن� ط�عته يف هذه االأمور الثالثة ب�ال�ستقراء والتتبع الأدلة ال�رضيعة.

فلم جند رابع� �سوى الهوى، وذلك ب�النحراف عن احلق والعقد الد�ستوري لل�سعب.
والدليل على هذه الثالثة:

االأول: قول��ه تع���ىل نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇمث )النور:55(.

والدين املر�سي هو االإ�سالم، يقول تع�ىل نثڃ ڃ چ چ چچمث )آل عمران:19(.
ويق��ول تع���ىل نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچمث 

)آل عمران(.
نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث  تع���ىل  ويق��ول 

)اجلاثية(.
و�رضيعة االإ�سالم هي االأحك�م يف الكت�ب وال�سنة.

واالإل��زام بتنفيذه� على اجلهة الكلية واجب الدولة لقوله تع�ىل نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
گڳمث  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

)احلج(.
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وقوله تع�ىل نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋمث )املائدة:49(.
وقوله �سبح�نه نثڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگمث )يوسف:40(.

وقوله تع�ىل نثں ں ڻ ڻڻمث )األعراف:54(.
وقوله �سبح�نه نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھمث )املائدة(.
وقوله تع�ىل نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )املائدة(.

وقوله �سبح�نه نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇمث )املائدة(.
وواجب احل�كم يف ذلك هو: االلتزام واالإلزام بتنفيذ اأحك�م الله.

اأم� االأمر الث�ين: فالأن تقنني ال�رضيعة من جهة موؤهلة، واإقراره� ب�أغلبية ال�سورى هو من اأمر 
اأهل االإمي�ن نثں ں ڻمث )الشورى:38(؛ فم� نتج عن ال�سورى من قوانني تخدم امل�س�لح 

الع�مة وال تن�ق�س ال�رضيعة فال م�نع من ذلك)1(.
اأم� االأمر الث�لث: فالأن اإق�مة امل�س�لح الع�مة ودفع املف��سد م�سمولة بعموم نثەئ وئ وئ 

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )املائدة:2(.
فكل م� اأمر به احل�كم من الرب والتقوى الع�م فواجٌب ط�عته ب�أمر نثەئمث.

وهو يدل على الوجوب، وب�أمر ع�م نثی ی ییمث.
ومن مل يطع يف ذلك فهو متع�ون على االإثم والعدوان، داع اإىل الفتنة، وهو حمرم.

وال رابع لهذه الطرق �س��وى الهوى وحكم اجل�هلية، وال ط�عة فيه نثڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث )اجلاثية(.

ويقول تع�ىل نثڑ ڑ ک ک کک گ گ گڳمث )املائدة:48(.

1- وألن القان��ون ه��و صياغة أحكام الش��ريعة بتفاصيل جزئية حَتُْكم يف الوقائع عل��ى صورة مواد معينة يف وقائع 
معينة وهو أش��به بالفقه املذهيب الفروعي، فإنه صياغة ألحكام الش��ريعة املتعلقة بالوقائع بصورة خمتصرة جامعة، 

وهذا مباح.
أما ش��رط كون اجلهة مؤهلة؛ فألن القول بغري علم حمرم قطعي، فوجب س��ؤال مؤهل يف فقه الش��ريعة، وال تقنن 
الشريعة إال به، وإن وجد غريه من اخلرباء كأدوات مساعدة، أما احلكم الشرعي وإخراجه يف صورة حمددة جامعة 

مانعة بشروط وقيود فا بد له من العامل الفقيه بالشريعة.
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ويقول تع�ىل نثی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبىبمث )املائدة(.
ويقول �س��بح�نه نثېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حب خبمبمث )ص:26(.
اًل اأو بع�س�، �س�دم م� اأمر الله  وحكم اجل�هلية هو كل حكم اأو ق�نون اأو ت�رضيع اأو د�ستور، كرُ

به، اأو م� نهى الله عنه، اأو حرم م� اأحله الله ب�لن�س، اأو اأحل م� حرمه الله ب�لن�س.
تعطل طاعة الحاكم:

وتتعطل ط�عة احلكم فيم� �س��وى هذه الثالث��ة االأمور، اأو اختالل �رضط الوالية: وبي�ن ذلك 
يف م�س�ئل:

المسألة األولى:
ال ط�ع��ة حل�ك��م ك�ف��ر، اأو من�فق؛ للن���س يف قوله تع���ىل نثڄ ڄ ڄ ڃمث 

)األحزاب:48(.
والط�عة يف اأ�س��ل الل�س�ن العربي تكون عن اأمر ملزم، وال اإلزام اإال لويل االأمر يف االأق�س�م 

اخلم�سة ال�س�بقة.
والوالدان)1( الك�فران ي�س�حب�ن مب� جرى به االإح�س�ن العريف نثڳ ڳ ڳ ڳڱمث 

)لقمان:15(، ف�سم�ه� الله م�س�حبة ال ط�عة.
واأم� الع�مل فط�عته الزمة من جهة لزوم �سوؤاله فيم� ال يعلم من ال�رضع، يقول تع�ىل نثۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )األنبياء(، ويقول �س��بح�نه نثھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ېېمث  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

)يونس(، واإخب�ره بذلك ملزم دين� ال ق�س���ًء، واإذا تعددت الفتوى يف امل�س���ألة اأط�ع واحدا وال 
يخرج عن قول كل مفت.

1- ذكر هذا دفعا أن يس��تدرك عليه أن الوالدين الكافرين يطاعان؛ وأن العامل طاعته غري ملزمة؛ ألن الفتوى غري 
ملزمة فبني أنها ملزمة ديانة ال قضاًء، وأن طاعة الوالدين الكافرين مصاحبة با إلزام، إذ ال يس��مى عاقا لوالديه 

إال إن كان والداه مسلمني أما الكافران فلم أجد من يقول ذلك من العلماء فيما اطلعت.. وهو ما أراه.
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- وم��ن االأدل��ة على عدم ط�ع��ة اأويل االأمر ك�ف��را، اأو من�فق� قول��ه å »اإال اأن تروا كفرا 
بواح�«.

اأي ف�خلعوا احل�كم ب�ل�سيف اإذا راأيتم الكفر البواح املربهن عليه، ف�إذا وجب خلعه اإن طراأ عليه 
الكفر البني، اأو اأمر به، اأو هدم اأ�س��ول الدين الكربى، فعدم توليته اأ�ساًل يف االبتداء مثله يف 

احلرمة واأوىل منه.
والأن اخللع ب�لقوة امل�سلحة لك�فر اأو من�فق معن�ه قطع� اأنه ال ط�عة له يف اأي اأمر من خري اأو 

�رض، حق اأو ب�طل، حتى ال يق�ل نطيعه يف اخلري ال يف ال�رض.
ومن االأدلة قوله تع�ىل نثی ی ییمث اأي: من امل�سلمني ال ك�فر اأو من�فق.

وقوله تع�ىل نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )النساء(.
وهو اأمر ب�أ�س��لوب اخلرب، وهو من اأقوى اأنواع االأوامر، اأي ال جتعلوا للك�فرين على املوؤمنني 

اأي �سبيل.
واأقوى واأعظم �سبيل هو جعله من اأويل االأمر ح�كم� على اأهل االإ�سالم.

- وقوله تع�ىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پمث )املمتحنة:1(، والوالية الع�مة 
اأعظ��م من امل��واالة؛ اإْذ جعله والي� ح�كم� على امل�س��لمني اأعظم من مواالته ���رضا واإلق�ء املودة 

اإليه.
- وقوله تع���ىل نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄمث )النور:55( 
ف�ال�س��تخالف يف االأر�س وعد اإلهي لالأمة املوؤمنة ال�س���حلة ومق�س��ود، وهو اأمر للموؤمنني 

ب�ل�سعي لذلك؛ وتولية املوؤمنني ح�كم� ك�فرا عليهم هو خالف مق�سود الله ور�سوله.
ويعرف املن�فق ب�أقواله، واأفع�له، فمنه�:

اأ- اإذا حدث كذب واإذا وعد اأخلف واإذا اوؤمتن خ�ن.
ب- ومنه��� الفرح مب�س��يبة املوؤمنني وظفر الك�فري��ن نثڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌمث )التوبة(.
ج- ومنه� تذبذب املواقف نف�ق� نثڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگمث )النساء:143(.
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د- ومنه��� التثبي��ط عن اخل��ريات، وال�س��عي للتفري��ق، والفتنة يف ال�س��ف نثۆ ۈ 
ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ائەئمث )التوبة(.
ه�- ومنه� امل�س���رعة يف اإر�س�ء الك�فرين من يهود ون�س�رى وغريهم نثڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄمث )املائدة:52(.
و- ومنه��� القعود عن اجله�د يف ق�س���ي� االأمة، يق��ول تع�ىل نثڤ ڦ ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڌڎ ڎ ڈ ڈژمث )التوبة(، ويقول تع�ىل نثېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )التوبة(.

ز- ومنه��� ع��دم االإع��داد نثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث )التوبة(.

ح- ومنه�: حم�ربة االإنف�ق يف اخلري نثڻ ۀ ۀہمث )األحزاب:19(.
ط- ومنه�: طول األ�سنتهم على امل�سلحني يف االأر�س من املوؤمنني نثڻ ڻ ڻمث 

)األحزاب:19(.
و�سف�ت اأهل النف�ق كثرية، وم� ذكره� الله اإال حذرا وحتذيرا منهم.

فمن اأظهر �س��ف�ت املن�فقني كال اأو بع�س�؛ فيحرم اأن يكون ح�كم� ويل اأمر للم�سلمني؛ الأن 
ط�عته حمرمة نثڄ ڄ ڄ ڃمث )األحزاب:48(.

ونحكم مبن اأظهر من �س��ف�تهم ب�لنف�ق العمل��ي، واأمره اإىل الله، وال يحكم عليه بكفر اأكرب 
اإال ب�إظه�ر مكفر قطعي.

ومري�س القلب يف ا�س��تعم�ل الن�سو�س عند عدم التف�س��يل ي�سمل احتم�ل النف�ق االأكرب 
والعمل��ي، وق��د يف�س��ل نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائەئمث )األحزاب(.
ف�ملن�فقون يف هذا الن�س ق�سد بهم من اأظهروا االإ�سالم واأبطنوا الكفر.
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واملر�سى واملرجفون هم: اأهل النف�ق العملي ممن عمل بعمل املن�فقني ومل يبطن الكفر االأكرب.
فهوؤالء جميع� ملعونون ال والية لهم وال ط�عة، بل قد ينفوا من اأم�كنهم اإن ا�س��تد �رضرهم 

االجتم�عي وف�س�دهم نثۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائمث )األحزاب(.
اأي: اإن مل يكفوا عن اأعم�لهم املف�سدة ف�سنحملك على اإخراجهم من املدينة.

ومن ك�ن حقه الطرد والنفي من االأر�س الأعم�له الف��سدة، فكيف يكون ح�كم�!؟
بل يجب اأن يكون �رضط احل�كم م�سلم� عدال.

ف�رضط االإ�س��الم خرج ب��ه الك�فر، والعدالة خرج به� الف��س��ق الع�مل ب�أعم���ل اأهل النف�ق، 
و�سواء ك�ن من�فق� اأكرب اأو مري�سً� ومرجفً� بنف�ق عملي.

واأ�س��هر ال�س��ف�ت العملية الظ�هرة لهم: الكذب، واخللف، واخلي�نة والفجور يف اخل�س��ومة 
وترك العدل فيه�)1(.

ونرُ�سَّ على هذه االأربع الأنه� اأظهر واأ�سهر واأ�سبط ال�سف�ت، في�سهل معرفته� للن��س.
المسألة الثانية:

ال يط�ع مطلق� من غلب عليه الف�س�د، لقوله تع�ىل نثہ ھ ھ ھھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )الشعراء(.

وقلن� من غلب عليه الف�س���د؛ الأنه مقت�س��ى االإ�رضاف املذكور يف االآي��ة، املف�رض فيه� ب�أنهم 
امل�ستمرون على الف�س�د يف االأر�س، وم�ستمرون على ترك االإ�سالح يف االأر�س.

والغلبة ت�س��مل الكثري من الف�س���د ومن��س��فته فم� فوق)2(؛ الأن الله ذكر عن فرعون كرثة 
الف�س�د وهو غ�لب نثڌ ڎ ڎڈمث )الفجر(، ف�إن ندر فال ي�سمل.

وقولن���: »امل�س��تمرون«؛ الأنه مقت�س��ى م� يفي��ده الفعل امل�س���رع يف نثے ۓ ۓ ڭ 
ڭڭمث )الشعراء(.

1- هذه الصفات مذكورة يف األحاديث فمنها ما أخرجه البخاري برقم 33 ومسلم برقم 219، واللفظ للبخاري عن 
أبي هريرة، عن النيب å قال »آية املنافق ثاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان«..

2- تقدم ختريج احلديث يف ذلك.
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ومعلوم لغة اأنه يفيد العمل يف احل�ل ب��ستمرار امل�ستقبل فيه؛ الأنه لو انقطع لذكره ب�مل��سي 
الذين اأف�سدوا ومل ي�سلحوا.

فدلت االآية على اأن من غلب على اأمره الف�س���د يف االأر�س حرم ط�عته مطلق� لعموم نثھ 
ھمث يف �سي�ق النفي، اأي: اأي �س�أن من �س�أنهم قوال، اأو فعال �رضاحة، اأو داللة.

ف���إن قيل: كيف نزلت االآية يف احل�كم؟ فجوابه اأن الط�عة لالأمر ال تكون اإال ملن له االأمر من 
اأويل االأمر يف االأنواع اخلم�سة.

واحل��ك�م داخل��ون يف من له��م االأمر دخوال اأولي��ً� ب�ل���رضورة الع�دية، والعقلي��ة املتب�درة، 
وال�رضعية.

وه��ذه االآية نثېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییمث )النس���اء:59( ع�م��ة يف كل اأويل االأمر، 
خ��س��ة  )الش���عراء(  ڭڭمث  ڭ  ۓ  ۓ  ھھ ے ے  ھ  ھ  نثہ  واآي��ة 

ا�ستثنت من الط�عة من ك�ن من اأويل االأمر مف�سدا يف االأر�س.
وقلن�: »خ��س��ة«؛ الأن ال�سفة اأخ�س من املو�سوف؛ الأنه� بع�س �سف�ته؛ فو�سف اأويل االأمر 

ب�لع�دل اأو املف�سد بع�س �سف�ته فهي اأخ�س حتى ال يق�ل اإن االآيتني ع�مت�ن.
بل اإن الط�عة اأخ�س �س��فة متعلقة ب�أويل االأمر تع�مال معه، ف�أمر يف اآية ب�لط�عة ونهى يف 

اآية عن ط�عة املف�سد فهذا اأخ�س.
فيكون االأمر بط�عة اأويل االأمر خم�سو�سً� ب�لعدل الع�دل، ال ك�فراً، اأو ع�ماًل بعمل املن�فقني، 

اأو مف�سداً يف االأر�س.
المسألة الثالثة:

ال ط�عة ملن مل يقم كت�ب الله، وهذا من�س��و�س عليه يف قوله å »ا�س��معوا واأطيعوا واإن 
ت�أمر عليكم عبد حب�سي يقودكم بكت�ب الله« وهو يف �سحيح م�سلم)1(.

واإق�مة كت�ب الله هي اإق�مة اأحك�مه ك�الأمر ب�لعدل واالإح�س�ن، وترك البغي والظلم والف�س�د، 
والدع��وة جلم��ع الكلمة وحفظ الكلي���ت الكربى: الدي��ن والعر�س والنف���س وامل�ل والعقل 

1- تقدم خترجيه.



343املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 343املقدمة فـي فقه الع�رص342 املقدمة فـي فقه الع�رص 342

ِقْم هذه االأمور اأو اأغلبه� اأو  واجلم�عة والن�س��ب والن�س��ل و�س���ئر القواطع ال�رضعية، ف�إذا مل يرُ
بع�س االأ�سول، فال ط�عة له.

المسألة الرابعة:
يجوز الع�س��ي�ن املدين ال�س�مل لنظ�م اأهلك ال�س��عب، مل� اأخرجه البخ�ري اأن النبي å ق�ل 
»ه��الك اأمتي على يد اأغيلمة �س��فه�ء من قري���س. ق�لوا: فم� ت�أمرن�؟ ق���ل: اعتزلوهم اأو لو اأن 

الن��س اعتزلوهم«)1(.
واإهالك ال�سعب علة مقت�سية حلكم هو االعتزال ال�سعبي الع�م للح�كم ونظ�مه و�سفهه.

ولفظ االإهالك يدل على عظيم الف�س���د يف االأر�س، واإهالك احلرث والن�س��ل و�س��فك الدم�ء، 
ويعم االإفق�ر واخلوف والبط�لة وتعطيل كثري من امل�س�لح وتولية الف��سدين على رق�ب اخللق.

ف�إذا ح�س��ل هذا ترتب عليه: اأن لل�س��عب اعتزال النظ�م الف��سد وحك�مه، وهذا اإجراء �سلمي 
�س��عبي مل ي�س��ل اإليه الع�مل اإال يف القرن احل�دي والع�رضين يف ع�رضن� هذا، يف القرن الرابع 

ع�رض الهجري.
واإجراءات االعتزال ال�سعبي ال�سلمي للح�كم الف��سد ووالته ونظ�مه التي اأمر به� ال�رضع هي 
طريق ال �س��ك مو�سلة اإىل اأحد اأمرين: اإم� اإ�سق�ط احل�كم ونظ�مه االإهالكي الف��سد وتغيريه، 

اأو اإلزام احل�كم ب�الإ�سالح يف االأر�س وعزل املف�سدين والعمل ب�مل�س�لح ودفع املف��سد.
وكالهم� مق�سود �رضع�، ف�إم� العدل واإم� العزل.

واإمن� ق�ل يف الن�س »لو اأن الن��س اعتزلوهم«)2(. بحرف »لو« ليدل على اأمور ه�مة منه�: اأن لو 
َي على الف�س�د. �سِ تقت�سي جواب�؛ فيكون »لو اأن الن��س اعتزلوهم« لقرُ

ومنه�: جعل االأمر ب�خلي�ر ال�سعبي بح�سب تقديراته امل�سلحية؛ فلو اأنه اأمرهم لوجب، فجعل 
هذا خي�را ال اأمرا.

وت��رك الن�س تف�س��ري اله��الك؛ الأن تقدير بلوغ الو�س��ع اإىل درجة الهالك لل�س��عب يعرفه 

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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ال�سعب ويقدره، وقد يذكر الن�س بع�س مفرداته ليق��س عليه� كقوله تع�ىل نثڈ ڈ 
ژژمث )البقرة:205(.

المسألة الخامسة:

كل ح�كم كذاب يقول م� ال يفعل ومنحرف عن لزوم امل�سلحة الع�مة لل�سعب، فيفعل م� ال 
يوؤمر؛ ف�إنه ال ط�عة له، ويق�طع ويع�سى ع�سكري� وم�لي� وجمتمعي�.

والدليل على ذلك الن�س »ال تكن لهم ج�بي� وال �رضطي� وال عريف� وال خ�زن�«)1(.
واجلب�ية جمع امل�ل من موارده اإىل يد النظ�م الف��سد وح�كمه.

والعرافة متثل االآن م�س�يخ القب�ئل ومنظم�ت املجتمع املدين ووجه�ءه وقي�داته.
واخل�زن: ميثل البنك املركزي وبيوت امل�ل.

وال�رضطة: متثل املوؤ�س�سة الع�سكرية واالأمنية.
والنهي عن هذه االأمور يفيد التحرمي؛ الأنه اأ�سل ا�ستعم�ل النهي يف املذاهب االأربعة والزيدية 

والظ�هرية.
واملق�سود من احلديث تعطيل عمل احل�كم والنظ�م الف��سد يف موؤ�س�س�ته اال�سرتاتيجية اله�مة 
التي يقوم عليه�، وهي املوؤ�س�س��ة الع�سكرية واالأمنية »ال تكن لهم �رضطي�«، واملوؤ�س�سة امل�لية 

»ال تكن لهم ج�بي�«، والبنك املركزي »ال تكن لهم خ�زن�«، واملجتمع »ال تكن لهم عريف�«.
وي�سدق هذا ب�أمور:

- االإ�رضاب ال�س�مل يف موظفي هذه اجله�ت االأربع.
- الع�سي�ن املدين يف توريد اأي م�ل اإليهم.

- الع�س��ي�ن امل��دين يف ترك التع�م��ل جمتمعي� معه��م اأو التج�وب لفع�لي�ته��م وموؤمتراتهم 
وح�سدهم.

- انحي�ز القوات امل�س��لحة واالأمن اإىل ال�س��عب وحم�يته، وعدم التع�مل مع احل�كم الف��س��د 
املهلك ونظ�مه، فال يط�ع لهم اأمر يف املوؤ�س�س�ت الع�سكرية، ويعربون عن ذلك �سلمي�، دفع� 

1- تقدم خترجيه.
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للفتنة اإال يف ح�ل حم�ية ال�سعب من اأعوان احل�كم الف��سد اأن يقتلوهم، اأو يعتدوا عليهم؛ لقوله 
تع�ىل نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )البقرة:190(.

- اإ�رضاب البنك املركزي واخلزائن امل�لية وعدم التع�مل مع احل�كم الف��سد ونظ�مه.
المسألة السادسة:

جه���د احل�كم الك��ذاب املنحرف عن اإرادة االأم��ة من االإمي�ن، والدليل عليه احلديث ال�س��حيح 
»�سيكون عليكم اأمراء –ويف رواية م�سلم- خلوف يقولون م� ال يفعلون ويفعلون م� ال يوؤمرون، 
فمن ج�هدهم بيده فهو موؤمن، ومن ج�هدهم بل�س�نه فهو موؤمن، ومن ج�هدهم بقلبه فهو موؤمن، 

ولي�س وراء ذلك حبة خردل من اإمي�ن« اأخرجه م�سلم واأحمد وابن حب�ن وغريهم)1(.
وهذه العلة املن�سو�سة يف احلديث »يقولون م� ال يفعلون« هي الكذب ال�س�مل، وقد ورد يف 

الن�س »اإنه ال ينظر الله اإليه وال يزكيه وله عذاب األيم«)2(.
والعلة االأخرى »ويفعلون م� ال يوؤمرون« هي احلكم ب�لهوى دون ال�رضيعة والنظ�م والق�نون 
املتفق عليه املبني على امل�سلحة ال�رضعية الع�مة، واخلروج عن اإرادة االأمة وعقده� الد�ستوري 

وق�نونه�.
وق��د تكون العلت���ن علة واحدة مركبة كم� ه��و معلوم يف االأ�س��ول، وال م�نع؛ الأن احل�كم 

الكذاب منحرف قطع� يف الع�دة عن احلق وامل�سلحة الع�مة؛ الن�سح�ب كذبه على اأفع�له.
وهذه العلة ظ�هرة من�سبطة يعرفه� ال�سعب مبجرد وقوعه� من احلك�م)3(.

ف�لكذب واالنحراف ال يخفى، خ��س��ة من ح�كم؛ لظه��ور اأمره؛ ف�أفع�ل احلك�م ع�مٌة ظ�هرٌة؛ 
ف�لعلة �سحيحة النطب�ق �رضوط اأهل االأ�سول عليه�.

وهي: الظهور واالن�سب�ط، ويرجع يف االن�سب�ط اإىل �سريورته ع�دة عند ال�سعب لكرثته، 
وهو يدل على اأن �سه�دة ال�سعب للح�كم عمدة �س�دقة مبينة حلقيقته، فلتعتمد.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
3- هذه هي شروط العلة.
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المسألة السابعة:
وال ط�ع��ة الأويل االأمر يف ح�ل التن�زع؛ لقول��ه تع�ىل نثېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 
مثىثمث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

)النساء(.
ف�أم��ر ب�لط�عة يف احل�ل��ة االعتي�دي��ة، واأمر ب�لتحكي��م ال�رضعي عند التن���زع، وهي احل�لة 
اال�س��تثن�ئية، ومل ي�أمر بط�عة اأويل االأمر بل نزع ط�عتهم وجعله� لله ور�س��وله كت�ب� و�سنة، 

واألزم اأويل االأمر وال�سعب بذلك.
وجعل��ه رافعً� للنزاع ح�ال وم���آال نثىت يتمث، واخلري يلزم منه رفع النزاع؛ الأنه قطع لل�رض 

نثجث مثمث اأي حتقيق امل�سلحة ودفع الفتنة يف م�آل االأمر م�ستقبال.

فمن نزل ن�س��و�س ط�ع��ة اأويل االأمر على ح�لة التن�زع فقد اأخط���أ؛ لرتكه حكم الن�س يف 
ح�لة النزاع.

والفتوى يف من�سو�س على خالفه ب�طلة، خ��سة كونه� يف اآية واحدة و�سي�ق واحد وم�س�ألة 
واحدة هي ط�عة اأويل االأمر.

المسألة الثامنة:
وال ط�ع��ة ب�لن�س ملن مل يطع الله ور�س��وله »ال ط�عة ملن ع�س��ى الله«)1(، وحديث »فلي�س 

الأولئك عليكم ط�عة«)2(.
1- حديث »ال طاعة ملن مل يطع اهلل ورس��وله« أخرجه ابن ماجة برقم 2865 عن عبداهلل بن مس��عود، أن النيب 
å قال »س��يلي أموركم بعدي رجال يطفئون الس��نة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الص��اة عن مواقيتها«. فقلت: 
يا رس��ول اهلل، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال »تس��ألين يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ ال طاعة ملن عصى اهلل«. قلت: 
وسنده صحيح، وله شاهد حسن عند أبي يعلى املوصلي كما يف إحتاف اخلرية برقم 4224، وله طريق أخرى عن 
عبادة بن الصامت يف إحتاف اخلرية املهرة. قلت: وسنده حسن يف املتابعات. وأخرجه أبو يعلى بسند حسن عن 
أنس Ê أن معاذا قال »يا رسول اهلل، أرأيت إن كان علينا أمراء ال يستنون بسنتك، وال يأخذون بأمرك، فما 

تأمرني فيهم؟ فقال رسول اهلّل å: ال طاعة ملن مل يطع اهلّل«. قلت: وسنده حسن.
2- حدي��ث »فلي��س ألولئك عليكم طاعة« أخرجه ابن أبي ش��يبة بس��ند حس��ن برقم 38876 عن األعش��ى بن 
عبدالرمح��ن ب��ن مكمل، عن أزهر ب��ن عبداهلل، قال أقبل عبادة بن الصامت حاجا من الش��ام فقدم املدينة، فأتى 
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ف�لط�عة منتفية جملة وتف�س��يال للعموم امل�س��تف�د من النكرة يف �س��ي�ق ال الن�فية للجن�س 
»ال ط�عة«.

وه��ي ن�س يف العم��وم بدليل كلمة التوحيد »ال اإله اإال الله«؛ ف�إن احتملت التف�س��يل وعدم 
العموم القطعي مل تكن كلمة التوحيد توحيدا.

ترُه من�سو�س��ة متى حتققت انبنى عليه� حكمه�؛ الأن العلة يدور معه� احلكم  وهذا احلكم ِعلَّ
وجودا وعدم�.

المسألة التاسعة:
واإن خ�ل��ف احل�كم العقد بينه وبني ال�س��عب، فلل�س��عب ترك ط�عت��ه لالإجم�ع على ذلك من 
ال�س��ح�بة وراأ�س ال�س��لطة اخلليف��ة االأول اإذ ق�ل عل��ى املنرب يف اأول خط�ب �سي��س��ي لالأمة 

»اأطيعوين م� اأطعت الله فيكم ف�إن ع�سيته فال ط�عة يل عليكم«)1(.
وهذا ع�م يبلغ القطع يف الداللة لرتكبه مع ال الن�فية للجن�س يف »ال اإله اإال الله« ولو احتمل 

ظنية العموم مل� ك�نت كلمة التوحيد قطعية الحتم�ل اال�سرتاك معه�، وهذا حم�ل.
واإقراره من ع�مة ال�س��ح�بة على هذا الق�نون؛ النبن�ئه على املفهوم اجل�مع للن�س��و�س يف 
الط�عة وال�س��رب والتغيري ملواجهة انحراف�ت احل�كم ونظ�مه، وال يع�ر�س ن�س��و�س ال�س��رب 
على احل�كم وال�س��مع والط�عة، بداللة اإقرار ال�س��ح�بة ذلك، ولو �س���دم الأنكروا مع�ر�سته 
الن�سو�س؛ فدل على اأن ن�سو�س ال�سرب يف ح�الت معينة حمدودة ملخ�لف�ت معينة يف حدود 

القلة والندرة كم� �سي�أتي.
وخط�به Ê يبني �رضوط عقد الوالية الع�مة بينه وبني ال�سعب، واأن خم�لفته� توجب ترك 

ال�سعب لط�عته للح�كم.

عثمان بن عفان، فقال: يا عثمان، أال أخربك ش��يئا مسعته من رس��ول اهلل å، قال: بلى، قلت: فإني مسعت 
رس��ول اهلل å يقول: ستكون عليكم أمراء يأمرونكم مبا تعرفون ويعملون ما تنكرون، فليس ألولئك عليكم طاعة. 
قلت: وهذا إس��ناد حس��ن واألعشى بن عبدالرمحن قال الذهيب ُوثِّق. وذكره ابن حبان يف الثقات. وذكره أبو حامت 

الرازي بدون جرح أو تعديل. وقال اهليثمي مل أعرفه. قلت: قد عرفه غريه. وقال احلافظ مقبول.
1- تقدم خترجيه.
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المسألة العاشرة:
واحل�ك��م اإذا ظلم فردا، ومتنع من االإن�س���ف من نف�س��ه ابتداء مبب�درة، اأو اإج�بة ق�س���ء مبثول 
للمح�كمة، ف�إن ط�عته ال جتب على ذلك الفرد حتى يرفع مظلمته، وقد �سن هذا الق�نون عمر 
ل »من ك�نت له عند اأمري مظلمة فلم  Ê يف خالفته كم� ج�ء ب�سند �سحيح يف ال�سنة للخالَّ

ين�سفه فال ط�عة له عليه دوين«)1(.
واأ�س��ل العمل ب��ه قوله تع���ىل نثجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمث )النس���اء:59(، َفَنَزع 

الط�عة وقت التن�زع مع احل�كم واألزم الطرفني ب�لتحكيم.
َفِفْعل عمر م�رضوع، بل �س��نة، وهو نوع لتقنني م�أخوذ من الن�س ب�س��ورة �س�غه كمر�سوم 

ع�م، اأو اأ�سل د�ستوري، اأو م�دة ق�نونية.
المسألة الحادية عشرة:

اإذا �سدر من احل�كم امل�سلح يف االأر�س اأمر مب� هو مع�سية يف ال�رضع حرم ط�عته فيه�، وكذا 
يف جزئية �س�دمت امل�سلحة الع�مة بقول الق�س�ء اأو اجله�ت املخولة ك�لربمل�ن، وتبقى ط�عته 

يف غري هذه اجلزئي�ت على االأ�سل.
و�رضط بق�ء الط�عة فيم� �س��وى ذلك اأال تكون املخ�لف�ت التي اأمر به� تعود على االأ�س��ول 

ال�رضعية والد�ستورية ب�الإبط�ل.
ف�الأول: ك�إ�سدار اأمر ب�لت�رضيح لعمل الع�هرات يف الزن�، اأو ال�سذوذ اجلن�سي، اأو منع ال�سالة 
يف الكلي�ت الع�س��كرية، اأو الدوائر احلكومية، اأو اإبط�ل فر�س الزك�ة، اأو الرتخي�س للفطر يف 
رم�س���ن للن��س مبربر احلري�ت، اأو االقت�س���د، اأو ال�س��ي�حة، اأو منع تعليم القراآن وال�س��نة، ال 

ر�سمي� وال اأهلي�، ونحو هذه االأ�سول.

1- أث��ر »م��ن كانت له عند أمري مظلمة...« أخرجه اخلال يف كتاب الس��نة برق��م 64 أخربنا حممد، قال: أنبأ 
وكيع، عن ش��عبة، عن خمارق األمحس��ي، عن طارق بن شهاب، قال: كتب عمر بن اخلطاب رمحه اهلل إىل أهل 
الكوفة: من ظلمه أمريه فا إمرة له عليه دوني. قال: فكان الرجل يأتي املغرية بن ش��عبة فيقول: إما أن تنصفين 
من نفس��ك، وإال فا إمرة لك علّي. قلت: هذا س��ند صحيح. وأخرجه الطربي بسند صحيح أيضا يف تارخيه برقم 

1311، ط/ دار عز الدين -بريوت.
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اأم� الث�ين: مم� قد ي�س��در من احل�كم مم� يعود على اأ�س��ول عقد الد�س��تور ب�الإبط�ل فكتغيري 
نظ�م احلكم من �س��عبي اإىل ع�ئلي بال توافق ور�سى �سعبي؛ الأن عقده ومب�يعته اإمن� هو على 

نوع من احلكم فك�ن غري مب�يع يف حتويله النظ�م اإىل غريه.
اأو تغي��ري م���دة مقيدة للوالية بتح�يل وخداع بال ر�س��ى ع�م؛ الأنه مب�ي��ع على مدة مقدرة 

حمدودة، فك�ن م� فوقه� بال بيعة، فهو ك�لغ��سب.
اأو م� يقت�س��ي ا�س��تبداده ب�الأم��ر؛ الأنه خالف �رضط العق��د، ولالإجم�ع عل��ى اإبط�ل والية 

امل�ستبد.
اأو م� فيه تفريط يف �س��ي�دة الدولة ونحو هذه؛ الأنه حينئذ ع�د على اأ�س��ل مق�سود الوالية 

ب�الإبط�ل، فبطل عقده.
فهذه امل�س���ئل االأ�س��ول ال�رضعية اأو ال�رضطية توجب عزله بواحدة منه�، ف�إن ت�ب اأو اأظهر 

جهله بذلك فيمكن القول ببق�ئه ح�سب عقد الوالية، واإن اأ�رض عزل.
قواعد الصبر على الحاكم:

وال�س��رب على احل�كم له قواعد تعرف بتتبع الن�س��و�س ال�سي��سية املتعلقة بحقوق ال�سعب 
وواجب�ت��ه، وم� للح�كم وم� علي��ه، وال بد حينئذ من جمع الن�س��و�س، والنظر فيه�، وم� تدل 

عليه.
وال ب��د عند مق�رنة الن�س��و�س من معرفة م� هو اأ�س��ل، وم� هو ا�س��تثن�ء، ومعرفة ح�الت 

العمل ب�ال�ستثن�ء؛ الأن م� دونه� تبقى على حكم االأ�سل.
وال بد من معرفة معنى ال�سرب، وهل ي�س�د لزومه االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر؟

وال بد من معرفة علة احلكم ب�ل�سرب ليق��س عليه�.
- الصبر على ثالثة أنواع:

ف�ل�سرب على احل�كم ال يخرج عن ثالثة اأنواع:
االأول: ال�سكوت عن احل�كم الظ�مل وف�س�ده يف االأر�س.

الث�ين: مواجهة ف�س�د احل�كم وال�سرب على حتمل اإره�به قوال وفعال.
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الث�لث: ترك اخلروج امل�سلح على ط�عة احل�كم امل�سلح يف االأر�س.
ولو وجد منه اأخط�ء بقلة اأو ندرة، وهو املق�سود بال �سك ب�لن�س يف احلديث »ال�سمع والط�عة 

يف املن�سط واملكره وعلى اأثرة علين�«)1(.
- حكم النوع األول من الصبر:

ف�الأول: حمرم؛ الأن ال�س��كوت الع�م عن الف�س���د الع�م يعود على امل�س�لح الع�مة ب�الإبط�ل، 
وينق�س ال�رضوري�ت الكربى؛ ف�ل�سكوت حينئذ تع�ون على االإثم والعدوان.

وال ترُقيد بقدرة وال عدم قدرة ب�لن�س��بة لالأمة وال�سعب ككل؛ الأن االأمة ب�أ�رضه� ال ت�ستثنى 
من التكليف بدفع الف�س�د يف االأر�س؛ الأنه اإبط�ل لل�رضيعة.

وال ي�س��تثنى اإال امل�ست�س��عفون، وهم �رضيحة حمدودة من الرج�ل والن�س���ء والولدان نثڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ 
ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھمث )النساء(.
وظ�ملو اأنف�سهم هم املتع�ي�سون مع الف�س�د يف االأر�س من ح�كم اأو غريه، ف�سم�هم الله ظلمة، 
واأبطل اعتاللهم ب�ال�ست�س��ع�ف؛ الإمك�ن ترك حمله ك�أقل اإجراء جم�عي �س��لمي؛ الأن دعوى 
عج��ز الكل حم�ل ع���دة، فلم يقبل لهم االعتذار ب�ال�ست�س��ع�ف وهم ط�ئف��ة حمدودة فكيف 
ب�الأمة اأو ال�س��عب!؟ فال حجة لهم عند الله يف التع�ي�س مع ظلم النظ�م وف�س���ده يف االأر�س، 

وواجب عليهم حينئذ دفع الف�س�د.
وي��دل اإبط���ل عذر اال�ست�س��ع�ف على م��� ذكرن�ه م��ن ق�عدة، وميك��ن �س��ي�غته� بقولن�: 

اال�ست�سع�ف حجة ال ترُ�ْسِقط التكليف الع�م، اأو: ال يعذر ال�سعب ب�أ�رضه بعذر اال�ست�سع�ف.
فتح�س��ل من هذا اأنه ال تعذر اجلم�عة ولو يف بالد غري االإ�س��الم ب�ال�ست�سع�ف، ف�أوىل 
اأال يعذر �س��عب م�سلم ب�أ�رضه ب�ال�ست�س��ع�ف من ح�كم عليه يدعي االإ�سالم وهم يف عقر 

دارهم وبالدهم.

1- تقدم خترجيه.
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ولذا اأمرهم ال�رضع عند اإهالك النظ�م الف��س��د لل�سعب ب�أقل اإجراء �سعبي �سلمي ع�م هو »لو 
اأن الن��س اعتزلوهم«)1(، وهي املق�طعة ال�س��عبية الع�مة للنظ�م حتى يف اأخ�س موؤ�س�س���ته »ال 
تكن لهم ج�بي� وال �رضطي� وال عريف� وال خ�زن�«)2(، ومع كونه� اأقل تكلفة لل�س��عب فهي اأ�سد 

واأقوى فتك� ب�لف�س�د واملف�سدين من ح�كم ونظ�م.
وال ي�س��مى �سربا ال�سكوت عن من�كر ومف��س��د احل�كم املف�سد يف االأر�س، بل ا�ست�سع�ف� 

وا�ستك�نة وذال، وهو اال�ست�سع�ف الب�طل االعتذار به يف االآية.
وال يجوز اإال للرج�ل امل�ست�س��عفني من امل�س��نني والعجزة، اأو الن�س�ء والولدان ال�سعفة، وال 

ي�س��مون كذلك حتى يبلغ��وا درجة العجز عن اأي حيلة اأو اأي طريق لدفع الف�س���د عنهم نثہ 
ہ ہ ہ ھ ھھمث )النساء(.

- نصرة المستضعفين فرض:
وفر�ٌس ن�رضة هوؤالء واإنق�ذهم برفع يٍد مف�سدٍة عنهم من ح�كم، اأو نظ�م ع�س�بة اإجرامية.

ف���إن مل ينق��ذوا اإال ب�لق��وة امل�س��لحة وج��ب ذل��ك للن���س يف نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦمث )النساء(.
ف�إن ك�ن هذا يف غري بالد االإ�س��الم يف دولة كفر؛ ف�إنق�ذهم على كل ق�در من اأهل االإ�س��الم 

وغريه، �سواء ك�نوا م�ست�سعفني من االأقلي�ت امل�سلمة اأو غري امل�سلمة.
الأن اإنق�ذ االأنف�س امل�ست�سعفة من متلٍف بظلم، واجٌب مطلق.

وقولن� »واجب مطلق« لي�سمل اإنق�ذ امل�ست�سعفني يف االأر�س، من م�سلم وغري م�سلم.
ف�إن ك�ن يف بالد االإ�سالم من ح�كم ظ�مل مف�سد، ف�لواجب على اأهل االإ�سالم.

وال تدخل قوة لدولة الكفر بالد االإ�س��الم؛ الأن املف�س��دة ال تدفع مبثله��� اأو اأعلى؛ والأن اأهل 
االإ�سالم على قدرة من رفع الظلم واإنق�ذ ال�سعفة.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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- ال يهاجر شعب مسلم الحتالل:
وال يه�جر �س��عب م�س��لم كلية من وطنه ودولته ولو الحتالل دول الكفر ف�سال عن احتالل 
احلكم و�س��لطته من ح�كم مف�س��د يف االأر�س؛ الأدائه اإىل ترك فري�س��ة قطعية هي الدف�ع عن 
وطن ودولة وبالد االإ�س��الم ب�جله�د يف �سبيل الله ب�أنواعه، والأنه لو اأجزن� ذلك جل�ز النزوح اأو 
الهج��رة من وطن اآخر ثم م� يليه حتى تخلو بالد االإ�س��الم من اأهله� ودولته�، وهذا ال يقول به 
م�س��لم؛ الأنه نق�س لالإ�سالم من اأ�سوله وفروعه، ونق�س م� اأراده الله من اأن يكون الدين كله 

لله والتمكني للموؤمنني، والتكليف ب�لدفع -حينئذ- فردي نثھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 
ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )النساء(.

- بطالن زيادة »ولو جلد ظهرك«:
ورواية »ا�س��مع واأط��ع ولو جلد ظهرك واأخذ م�ل��ك«)1( روايٌة من حديث حذيفة امل�س��هور، 
وهذه الزي�دة فيه� علت�ن ت�س��قط�نه�: االأوىل: االنقط���ع، والث�نية: خم�لفة ك�فة طرق االأثب�ت 
ال�س��حيحة املو�س��ولة التي مل تذكر هذه الزي�دة يف �س��حيح البخ�ري وال م�س��لم يف �سي�ق 

رواي�ت االأ�سول.
وم� ك�ن كذلك فهو �س���ذ منكر �س��عيف، وهذه علة ال ينفع معه� �سيء، ال يف ال�سواهد وال 
املت�بع�ت، واإمن� اأخرجه� م�س��لم يف غري حديثه يف االأ�س��ول ب��ل يف املت�بع�ت لينبه على علته 

و�سذوذه كم� هو ع�دته وع�دة اأهل احلديث.
1- رواية »ضرب ظهرك..« تفرد بها أبو س��ام عن حذيفة، قال الدارقطين مل يس��مع منه. كما ذكر ذلك العائي 
يف جام��ع التحصي��ل، ط/ عامل الكتب، ص�286. ورواه أبو إدري��س اخلوالني قال مسعت حذيفة، فذكر احلديث 
وليس فيه هذه الزيادة فهي زيادة شاذة كما هو معلوم يف علم املصطلح وخمالفة الثقة ملن هو أوثق منه، فهذه علة، 
والعلة األخرى هي االنقطاع بني أبي سام وحذيفة، ولذلك أوردها مسلم متابعة ومل يعتمدها. قلت: وتابعه سبيع 
ب��ن خالد عن��د احلاكم 8332، وهو مقبول، واختلف يف امسه. قلت: وق��د تتبعت مجيع روايات حديث حذيفة 
بن اليمان وليس فيها من طرق الثقات وليس فيها هذه الزيادة. وهذا هو الس��ر يف عدم ذكر البخاري له يف روايته، 
وقد رواه عنه من الثقات أبو إدريس اخلوالني وقيس ابن أبي حازم وعبداهلل بن الصامت وأبو الطفيل، والسفر بن 
نس��ري، وزيد بن وهب، وعبدالرمحن بن قرط وغريهم، فهؤالء أصحابه من األثبات وغريهم مل يذكروا هذه الزيادة 

فُعِلَم أنها شاذة منكرة، واهلل أعلم.
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واإن �سح على جهة الفر�س والتنزل، فمحمول عند اأهل ال�سنة واجلم�عة على �رضب الظهر 
يف حٍد اأو ق�س����س، ويف اأخذ امل�ل من حق ك��زك�ة، اأو حكم للنفقة على من جتب عليه نفقته، 
اأو اإجب�ره ق�س���ء دين، اأو احلجر على �س��فيه، اأو مفل�س دفع� لف�س���ده عن نف�سه، وعن احلقوق 

املتعلقة به وعن الغرم�ء.
ومل ي�أخذ به علم�ء االأمة املعتربون فيم� اطلعت يف اال�ستدالل على ال�سرب املتلِف على ح�كم 
�ٌم مف�سدون يف  كَّ مف�س��د يف االأر�س ينتهك االأعرا�س واالأموال، واخت�س ب�إث�رته واإظه�ره حرُ

ع�رضن�، ومل يحمله على اإطالقه وعمومه �سوى من ال تعمق له يف فقه.
ف�إن ق�ل به معترب يف ع�رضن�، فلرهبة نظ�مه الف��سد، اأو لرغبة دنيوية، اأو جهله بتنزيل الفقه 

على الوق�ئع يف هذه امل�س�ألة، والث�نية ت�سقط العدالة ويف�سق به� وتبطل فتواه.
ف�إن مل تكن اإحدى ه�تني فلجهله بفقه تنزيل امل�س�ألة على الواقع، وعدم حتريه فيه� وحتقيقه 

ملن�ط�ته� ومق��سده�، وهي زلة ع�مل ال تتبع.
وعلى ع�مل معترب تنبيه الن��س على تلك الزلة حمذرا ومعتذرا ب�لتي هي اأح�س��ن، ف�إن تبني 
ه اأنه  ن اأو غلب َظنُّ احلق له وبلغته احلجة ونوظر فيه� ومل يرتاجع ف�سق و�سقطت عدالته اإن َتيقَّ

اأخط�أ يف امل�س�ألة فع�ند بفتواه ن�رضة للف�س�د والظلم.
واأخط�أ على اخللق مدٍع اأن هذه الرواية ال�س���ذة املرُعلَّة مذهب اأهل ال�س��نة واجلم�عة وال�سلف؛ 
لرتكه اأ�س��ول ال�رضيعة ون�سو�س��ه� ال�سحيحة يف دفع الف�س���د يف االأر�س واملنكر والبغي 
َع�َر�س مبثله�  والعدوان ب�ليد والل�س���ن والقلب متم�س��ك� بواهي���ت ال تدفع االأ�س��ول، وال ترُ

الثوابت وال�سح�ح وال توؤثر يف اال�ستدالل.
- حكم النوع الثاني من الصبر:

اأم� النوع الث�ين من ال�س��رب: فهو �سرب االأنبي�ء والر�سل واالأئمة والعلم�ء واملج�هدين، وهو 
املق�سود يف قوله تع�ىل نثڀ ٺ ٺ ٺٺمث )العصر( ويف قوله تع�ىل على 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  نثہ  مو�س��ى  ل�س���ن 
ڭ ۇۇ ۆ ۆۈمث )األع���راف( بعد قول فرع��ون نثں ڻ ڻ ڻ 
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ڻ ۀ ۀ ہہمث )األعراف(، وهو فر�س.
وكل �سرب يف القراآن فهو من هذا النوع، اأي ال�سرب على البالغ ومواجهة الظ�ملني واملكذبني 

وجه�دهم ب�ليد والل�س�ن والقلب.
وال�س��رب يف مواجهة احل�كم اجل�ئر م��ن هذا النوع. وهو اأعظم اجله���د ب�لن�س »اأعظم اجله�د 

كلمة حق عند �سلط�ن ج�ئر«)1(، ف�إن قتل فهو �سيد ال�سهداء ب�لن�س ال�سحيح ال�رضيح)2(.
- حكم النوع الثالث من الصبر:

واأم� النوع الث�لث من ال�س��رب فهو: ترك اخلروج على احل�كم امل�س��لح يف االأر�س ولو وجد 
َتع�مل مع نف�س اخلط�أ لعالجه ال مع اأ�سل الوالية ب�لبطالن واملع�سية؛ الأن احلكم  فيه خط�أ، فيرُ

ال�رضعي يرُوَرد على االأغلب واالأعظم من املح��سن وامل�س�لح.
ويع�لج االأقل من املف��س��د اإال اإن ك�ن قليَل اخلط�أ يف االأ�س��ول ال�رضعية، اأو الد�ستورية كم� 

مر، فبح�سب حكمه� حينئذ.
فقه أحاديث الصبر على الحاكم:

وجميع اأح�ديث ال�سرب على احل�كم هي من النوع الث�لث، وهي راجعة اإىل:
1- حديث »�سرتون بعدي اأثرة واأمورا تنكرونه�، ف��سربوا حتى تلقوين على احلو�س«)3(.

و»اأثرة« نكرة تدل على القلة، وكذا »اأمورا«.
وقلة اأخط�ء احلك�م انبنى عليه� حكم ال�سرب على احل�كم وعدم اخلروج؛ الأن اال�ستئث�ر ب�حلكم 
وقلة املن�كِر: مف��س��ٌد مع قلته� يق�بله� قي�م احل�كم ب�أكرب واأكرث اأ�س��ول امل�س�لح الع�مة، ودفع 

العظ�ئم، واملعظم االأغلب من الف�س�د واملف��سد.
ف�لقي�م على احل�كم ب�خلروج هن�: اعتداء، وظلم، وف�س���د يف االأر�س، وتفريق للجم�عة، وهذا 

كله حمرم �رضع� ب�لن�سو�س املتواترة املتك�ثرة.

1- تقدم خترجيه.
2- تقدم احلديث وخترجيه.

3- تقدم خترجيه.
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2- حدي��ث »م��ن راأى من اأمريه م��� يكره فلي�س��رب وال يخلع يدا من ط�عة ف���إن من ف�رق 
اجلم�عة...«)1(.

ولف��ظ »م� يكره« يدل على اأن الكراهة املرئية �سخ�س��ية، ال ينبن��ي عليه� موقف ع�م؛ الأن 
الكراهة قد تكون نف�سية ال �رضعية، واإن ك�نت �رضعية فيحتمل اأن يكون مكروه� له مل� عنده 

من نظر يف االأدلة اأو تقليدا، ويخ�لفه غريه يف ذلك.
ف�إث�رة املواقف الع�مة الأجل اجته�د �سخ�سي �رضعي اأو نف�سي اأو �سي��سي ممنوع �رضع�؛ الأن 

مف��سده الع�مة اأكرث من م�سلحة بي�نه واإظه�ره.
ويحرم الع�سي�ن اأو مف�رقة اجلم�عة الأجل ذلك، وللتعليل النه�ئي يف الن�س بذلك »ف�إن من 
« من م�س���لك العلة القوية، وهو م� يعرف ب�ملن��س��بة،  ف�رق اجلم�عة«. والتعليل ب�»الف�ء« و»اإنَّ

اأي من��سبة العلة للحكم.
ف�حلكم هن�: ال�س��ربرُ وعدم ترك الط�عة، والعلة اأن ذلك موؤٍد اإىل مف�رقة اجلم�عة، وهي اأ�سل 
من االأ�س��ول، واالإنك�ر ملكروه �رضعي اأو ع�دي عمله االأم��ري فرع، وال يجوز اأن يعود الفرع 

على االأ�سل ب�الإبط�ل.
3- وحديث »من اأنكر فقد �س��لم ومن كره فقد برئ ولكن من ر�س��ي وت�بع«)2(، وهذا يدل 
على مب��رضة االإنك�ر على منكر احل�كم، ويحرم الر�س��ى به اأو مت�بعته، واالإنك�ر هن� يف�س��له 

حديث: ب�ليد والل�س�ن والقلب)3(.

 å عن النيب È 1- أخرجه البخاري برقم 7054 ومسلم برقم 4897، واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس
قال: من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه، فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات إال مات ميتة جاهلية.

2- حديث »من أنكر فقد س��لم...« أخرجه اإلمام مس��لم برقم 4906 من حديث أم س��لمة أن رسول اهلل å قال 
»س��تكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر س��لم ولكن من رضي وتابع«. قالوا: أفا نقاتلهم؟ قال 

»ال ما صلوا«.
3- أخرجه مس��لم يف الصحيح برقم 186 عن طارق بن ش��هاب قال: أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصاة 
مروان، فقام إليه رجل فقال: الصاة قبل اخلطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو س��عيد: أما هذا فقد قضى 
ما عليه، مسعت رس��ول اهلل å يقول »من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يس��تطع فبلسانه فإن مل يستطع 

فبقلبه وذلك أضعف اإلميان«.
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4- »�سيكون عليكم اأمراء ي�س�ألون حقهم وال يعطون حقكم«)1(.
ويف هذه الن�سو�س: اأال يف�رق احل�كم م� دامت اجلم�عة وال�سواد االأعظم معه بداللة »ف�إن من 
ف�رق اجلم�عة«؛ ف�إن هذه العلة تدل اأن ال�س��واد االأعظم ال زال مع احل�كم، واإذا ك�ن كذلك حرم 
على فئة تفريق كلمة امل�س��لمني واخلروج عليهم، ولزم االإنك�ر عمال مب� �س��بق من الن�سو�س؛ 

لعدم مع�ر�سته� لل�سرب، اإذ هو هن� عدم مف�رقة اجلم�عة وال�سواد االأعظم ب�ل�سيف.
ودل احلدي��ث التزامً� اأن احلق املمنوع يف احلديث ال ي�س��ل اإىل درجة املظ�مل الع�مة الكربى، 
يدل على ذلك الرواي�ت االأخرى التي ن�س��ت اأن اجلم�عة مع احل�كم، فدل على ا�ستتب�ب االأمر 
واإال خلرج��ت علي��ه عند عظ�ئم اجلور والظل��م ع�دة، وال�رضيعة اأحك�مه��� ج�رية على جم�ري 

الع�دات.
5- وحديث »اأال نن�زع االأمر اأهله«)2( فيه: حرمة من�زعة من هو اأهل للوالية.

واأهليته�: م�سلم، ع�قل، ب�لغ، عدل، قوي، اأمني، م�سلح يف االأر�س.
ومفهوم��ه يدل عل��ى من�زعة من لي�س اأهاًل للوالية؛ ف�ال�س��تدالل به على ال�س��رب للح�كم 

املف�سد يف االأر�س خط�أ حم�س.
فتبني من اأح�ديث ال�س��رب على احل�كم برتك اخلروج امل�سلح وا�س��تمرار ال�سمع والط�عة اأنه 
يف ح�الت غلبة اإ�س��الحه يف االأر�س، وقلة زالته؛ الأن الن�سو�س املوجبة للخلع ب�لقوة دلت 
على اأفع�ل معينة تنق�س االأ�سول، اأو تكرث لتكون ف�س�دا يف االأر�س، وال بد حينئذ اأن يكون 

الغ�لب عدم اإق�مة امل�س�لح الع�مة ودرء املف��سد الع�مة.
وقولن� »اأفع�ل معينة«، اأي: م� ذكر يف الن�س، وهي: ا�ستئث�ر �سي��سي)3(، اأو منكرات �رضعية، 

1- أخرجه مس��لم برقم 4888 من حديث س��لمة بن يزيد اجلعفي أنه س��أل رس��ول اهلل å فقال: يا نيب اهلل، 
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ومينعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله: فأعرض عنه. ثم سأله 
يف الثانية أو يف الثالثة، فجذبه األشعث بن قيس وقال »امسعوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم«.

2- تقدم خترجيه.
3- حلديث »سرتون بعدي أثرة«.
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اأو �سخ�سية عمله� احل�كم اأو النظ�م)1( مل تبلغ حد الهدم الأ�سول الدين وكلي�ته الكربى)2(، وال 
تبلغ اأن تكون هدم� للعقد الد�س��توري املربم عليه البيع��ة)3(، ومل تبلغ حد الكرثة التي تكون 

ف�س�دا يف االأر�س)4(.
ومعلوم اأن اال�ستدالل ب�لن�سو�س يلزم فيه:

اأال يعطى الفرعرُ حكَم االأ�س��ل املن�س��و�س عليه اإال بتحقق العل��ة يف الفرع؛ ف�إذا وجد نوع 
 ، ا�ستئث�ر ب�ل�سلطة من احل�كم مع غلبة اإ�سالحه يف االأر�س، فيعطى هن� حكم ال�سرب ِمْن ن�سرّ
ومن ن�س اآخر ينكر عليه ب�لتي هي اأح�سن؛ لعدم تع�ر�س ال�سرب واالإنك�ر، اإذ ال�سرب هو ترك 

اخلروج امل�سلح وال�سمع والط�عة ب�ملعروف.
اأم� اإن وجدت العلة وهي »االأثرة« ووجد معه� مظ�مل و�سفك للدم�ء وف�س�د يف االأر�س، من 
اإهالك التعليم، والتنمية، والزراعة، واملوارد، واإفق�ر ال�س��عب، وارته�ن �س��ي�دة الدولة؛ فيحرم 
حينئذ اأن يعطى نف�س احلكم الذي يعطى لت�رضف واحد، وهو ال�سرب عند وجود االأثرة وبع�س 

املنكرات.
وال يعطي هذا احلكم على اإطالقه اإال من مل يبلغ درجة النظر يف فقه الن�س��و�س، اأو بلغه� 
ومل ميح�س امل�س���ألة ويعطه� حقه� من النظر، اأو فعل ذلك فغلبته رغبة دني� اأو رهبة �س��لط�ن 

وهو على كل ح�ل ظ�مل لنف�سه.
واإذا وجدت العلة يف الفرع:

ف�إن ك�نت ذات العلة نحو »اال�ستئث�ر ب�حلكم« فهذا م� ي�سمى عني العلة)5(، وهو اأعلى مراتب 
التعليل؛ ف�إن مل توجد ذات العلة بل وجد اأمٌر اأعم منه� نحو: وجود منكرات بقلة، فهذا ي�سمل 
اال�س��تئث�ر، وبع�س املخ�لف�ت واالأخط�ء ال�سي��س��ية، والتج�وزات الت��ي ال تخرجه عن دائرة 

1- حلديث »من رأى من أمريه ما يكره«.
2- حلديث »ال، ما صلوا«، وحديث »السمع والطاعة ما أقام فيكم كتاب اهلل«.

3- لقوله تعاىل نثڑ ککمث )املائدة:1(، فمن أبطل شرطا من أصول العقد أبطله؛ ألنه يناقض املقصود منه.
4- لقوله تعاىل نثہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )الشعراء(.

5- وقد تكون هذه جنس علة؛ ألن االستئثار متعدد ومتنوع.
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القبول به مع مع�جلة ذلك االأمر فيه.
ف�الأمر اجل�مع لهذه االأمور هو »من�كر بقلة«، فهذا ي�س��لح علة لكنه ي�سمى جن�س علة، ففي 

ح�ل قلة منكر يحكم ب�ل�سرب، مبعنى عدم اخلروج.
وعليه ف�لن�ظر يف ح�ل احلك�م لتنزيل االأحك�م ال�رضعية عليهم، فال بد له اأن ي�ستعمل م� يف 

الن�س من العلل بعينه� مع عدم وجود غريه� يف احل�كم.
وينزل عني تلك العلة على عني ذلك احل�كم، ويعطيه عني احلكم.

وهن� �سيجد اأن من العلل املن�سو�سة »يقولون م� ال يفعلون ويفعلون م� ال يوؤمرون«)1(.
فهذه يف اجلملة عني علة، وحكمه� من�سو�س »فمن ج�هدهم بيده فهو موؤمن، ومن ج�هدهم 
بل�س�نه فهو موؤمن، ومن ج�هدهم بقلبه فهو موؤمن، ولي�س وراء ذلك حبة خردل من اإمي�ن« رواه 

اأحمد وابن حب�ن والبزار وهو يف م�سلم بلفظ »ثم اإنه� تخلف من بعدهم خلوف يقولون«.
وكذلك علة اإهالك ال�س��عب يف الن�س »ه��الك اأمتي على يد اأغيلمة من قري�س«، جن�س علة 

ت�سمل اأنواع االإهالك، والف�س�د، وتدل على غلبته)2(.
وحكمه� يف الن�س »لو اأن الن��س اعتزلوهم«)3(.

ف�إذا وجد الن�ظر نف�س العلة نزل على احل�كم اأو النظ�م نف�س احلكم، وال ي�سح اإعط�وؤه� حكم 
ال�سرب؛ الأن علته غري هذه، وهي عينً� ك�ال�ستئث�ر، اأو جن�س� نحو منكرات ن�درة اأو غري غ�لبة 

على امل�س�لح.

V V V V V

1- تقدم خترجيه.
2- ألنه ال يبلغ درجة اهلاك العام إال بغلبة كثرية، واحلديث تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.
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فقه المؤسسة العسكرية
> اإن�ساء الق�ات امل�سلحة التي حتدث ت�ازنا اأمنيا دوليا فر�س �سرعي على الدولة

> امتالك العامل جميعا ال�سالح الن�وي ف�ساد يف الأر�س، وامتالك البع�س ومنع البع�س اأكرب 

منه ف�سادا؛ لأنه يكر�س �سيا�سة العل� الفرع�نية يف الأر�س

> تدوير املنا�سب الع�سكرية اأمٌر مطل�ب يحقق العدالة ومينع ال�ستئثار ال�ستبدادي

> الع���دل يف الرتقي���ات والرت���ب والأو�سم���ة والنيا�س���ني والدرا�س���ات والإج���ازات والب���دلت 

والعطاءات واحلق�ق اأمٌر مطل�ٌب �سرعا

> واج���ٌب اإيف���اء حق�ق اجلن�د وكل منت�سبي الق�ات امل�سلحة والأمن، بال بخ�س، اأو مماطلة، اأو 

غنب

> اإك���رام اأ�سر ال�سهداء واجلرحى وتع�ي�سه���م التع�ي�س العادل واإي�سال حق�قهم واإيفاوؤهم 

الرواتب بال خ�سم، كل ذلك من العدل والإح�سان

> امل�ؤ�س�س���ة الأمني���ة والع�سكري���ة مل���ك ال�سعب حلماية اأمن���ه وا�ستقراره ول يح���ق ال�ستح�اذ 

عليه���ا م���ن جهة فئ�ي���ة اأو حزبية اأو �سخ�سية اأو مناطقية اأو عرقي���ة اأو ن�سبية اأو اأي م�سمى اآخر 

حتت اأي مربر اأو لفتة..

> يج���ب الهتم���ام ب�سالح ال���رب واجل� والبح���ر وبعيد امل���دى والت�سلح ال�سرتاتيج���ي �سناعة 

وتدريبا
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فقه املؤسسة العسكرية واألمنية
وإنشاء المؤسسة العسكرية واألمنية فرض عام)1(، وهو فر�س عني على الدولة املمثلة 
براأ���س النظ�م؛ ف���إن ق�رضرّ وجب على احلكومة، واالأجهزة الني�بي��ة، واملعنية، وكل ق�در اإلزامه 

بذلك، ولو ب�سغط �سعبي ع�م.
ودليل فر�س��ية اإن�س���ئه� قوله تع�ىل نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث 

)األنفال:60(.
ف�لتق�سري يف االإعداد خم�لفة للن�س، ومع�سية لق�طع من قواطع ال�رضيعة.

وكل م��� تعل��ق لزوم� ببن�ء القوات امل�س��لحة فهو واج��ب، وهو من القوة املطلوبة ك�إن�س���ء 
الكلي�ت الع�سكرية، واجل�مع�ت، واملع�هد، واملدار�س الع�سكرية وغريه.

والواج��ب ينزل على مقت�س��ي�ت الوق�ئ��ع، وهو االآن وج��وب االأخذ بكل و�س���ئل الع�رض 
وتقني�ته.

ووالة االأمر اآثمون اإن ق�رضوا يف هذا االإعداد اال�س��رتاتيجي املواكب لقوى الع�رض؛ ملع�سية 
االأمر ال�رضعي يف اإعداد القوة وم� يرتتب عليه من �س��عف �س��ي�دي و�سي��س��ي واقت�س���دي 

وحقوقي، وكل هذا من املف��سد العظيمة التي نتج عنه� كبريات الفواقر ب�لبالد والعب�د.
وفر�ٌس اإيج�د ت�س��نيع ع�سكري �س���مل برا وبحرا وجوا بتقني�ت الع�رض؛ الأنه ال يتم اإعداد 

القوة املق�سودة �رضع� اإال به.
وقلن�: »املق�س��ودة �رضع�« ليخرج اإعداد قوة بنحو ا�سترياٍد، ف�إنه غري معترب يف قوى الع�رض، 
فال يعترب املق�س��وَد �رضع�؛ الأن �رضط االإعداد هو اال�س��تط�عة، ومل يعمل به� مع اإمك�نه� هن�، 

ولعدم حتقيقه ملق�سد ال�رضيعة من االإعداد املن�سو�س نثۅ ۉ ۉ ې ېمث.
ومعن�ه قوة ردع تزيد اأو تك�فئ قوة موجودة يف ع�رضه� حتقق منع االعتداء، ال قوة معتدية 

عل��ى م�س���مل لقول��ه تع���ىل نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

1- تقدم ما خيص املؤسس��ة األمنية س��ابقا يف ضمن »فقه الدولة« ونتكلم هنا عن القوات املس��لحة وش��يء من 
أحكام األمن.



361املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 361املقدمة فـي فقه الع�رص360 املقدمة فـي فقه الع�رص 360

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.
ويدخل يف الوجوب اإن�س�ء مع�هد االأبح�ث، اخرتاع�، وتطويرا، وت�سنيع�.

ف���الأول: لل�س��بق. والث�ين: للمواكبة امل�س��تمرة. والث�لث: للتغذية امل�س��لحة اإىل حد الكف�ية 
الت�مة، وال يح�س��ل التم�م اإال بوجود احتي�طي مريح لط�رئ، ف�إن توقع ح�س��ول هذا الط�رئ 

ت�أكد الوجوب.
كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره:

ويحرم ك�س��ف مواقع الت�سنيع واأ�رضاره، ومواقع املع�سكرات، واال�سرتاتيجي�ت الع�سكرية 
كخطط التدريب والعمل والتحرك.

واأعظ��م حرمة منه ال�س��م�ح لفرق التفتي�س الدولية عن االأ�س��لحة اال�س��رتاتيجية ب�لدخول 
والك�س��ف؛ ف�إنه من اأعظم الط�عة للك�فرين واملواالة والتمكني لهم واال�س��تك�نة وال�س��عف 

الأهل االإ�سالم.
واملرا�س��لة لعدو امل�س��لمني عن �س���أنهم واأ�رضارهم واليٌة حمرم��ة ب�لن�س نثٱٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پمث )املمتحن���ة:1(، وهذه االآية نزلت ب�س��بب مرا�س��لة تك�س��ف اأحد 

التحرك�ت)1(، ف�لتمكني لهم ب�لتفتي�س اأعظم حترمي� وجرم�.
وهذا م� ي�سمى يف علم االأ�سول ب�لقي��س االأولوي، اأو االأوىل اأو يف معنى االأ�سل.

1- قولنا »بسبب مراسلة تكشف أحد التحركات« أخرجه البخاري برقم 3007 ومسلم برقم 6557 واللفظ للبخاري 
من حديث علي بن أبي طالب Ê قال: بعثين رسول اهلل å أنا والزبري واملقداد بن األسود قال انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إىل الروضة فإذا 
حنن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب فأخرجته من 
عقاصها فأتينا به رسول اهلل å فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إىل أناس من املشركني من أهل مكة خيربهم 
ببعض أمر رسول اهلل å، فقال رسول اهلل å يا حاطب ما هذا قال يا رسول اهلل ال تعجل علي إني كنت امرءا 
ملصقا يف قريش ومل أكن من أنفس��ها، وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات مبكة حيمون بها أهليهم وأمواهلم 
فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب فيهم أن أختذ عندهم يدا حيمون بها قرابيت وما فعلت كفرا، وال ارتدادا، وال 
رضا بالكفر بعد اإلس��ام، فقال رس��ول اهلل å: لقد صدقكم قال عمر يا رسول اهلل دعين أضرب عنق هذا املنافق 

قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهلل أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
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المعاهدات الدولية لمنع التسلح:
واملع�هدات الدولية ملنع اأ�س��لحة الدم�ر ال�س�مل اإن ك�نت �س�ملة ل�س�ئر الدول يف الع�مل بال 
ا�ستثن�ء لدول كربى اأو �سغرى، فال م�نع من ذلك؛ الأنه تع�ون على دفع املف��سد الكربى عن 

االإن�س�ن واحلي�ة الن�جتة من الت�سلح ب�أ�سلحة الدم�ر ال�س�مل.
ويح��رم الدخول يف مع�هدات حت�رض الت�س��لح اال�س��رتاتيجي على امل�س��لمني خ��س��ة، ولو 
اأدخل غريهم من ال�س��عف�ء معهم فيه� حتياًل اأو حتليال اأو ا�ست�س��ع�ف�؛ الأنه مع�س��ية قطعية؛ 

خلالفه� لقطعي وهو: نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ېئ ېئ ىئىئمث )األنفال(.
والأنه تقوية للكفر واإ�س��ع�ف لالإ�س��الم فحرم؛ الأن كل و�س��يلة اأدت اإىل تقوية اأهل الكفر 

واإ�سع�ف اأهل االإ�سالم من املحرم�ت املعلومة ب�لدين �رضورة لكرثة ن�سو�سه�.
ع تلك املع�هدات اأو اأمر به� فقد ارتكب كبرية من كب�ئر الذنوب، ف�إن ك�ن متواطئ�  وكل من وقرّ

فهو ف��سق ومواٍل ملن نهى الله عن مواالتهم وط�ئع� ملن نهى الله عن ط�عتهم نثھ ھ 
ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنف���ال(، ولقول��ه 

نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿمث )املائدة:51(.
وهذه املع�هدة ب�طلة ال تلزم ال�س��عوب ال ح�ال وال م�آال، ويح��س��ب من فعل ذلك ولو راأ�س 
الدولة، ويح�ل اإىل الق�س�ء وجوب�؛ الأنه من ن�رضة الله ور�سوله واملوؤمنني، والنهي عن املنكر 

ودفع املف��سد.
ويحرم ال�سكوت على ذلك من ق�در على البي�ن كع�مل، اأو حم�م، اأو ذي �سوكة، اأو اإعالمي، 

اأو فرد ع�دي.
ويت�أكد وجوب البي�ن على االأحزاب والتكتالت والنق�ب�ت؛ الأن قي�مهم بذلك اأدفع واأوقع.

ف���إن ك�ن توقيع االتف�قي�ت اإكراه� لال�ست�س��ع�ف الع�م اجتمع م��ع احل�كم اأهل احلل والعقد 
من العلم�ء وقي�دات ال�س��عب وت�س�وروا يف االأمر وتقديره لقوله تع�ىل نثگ گ ڳڳ 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )النساء:83(.
وعند التوقيع اإكراه� ملجئ� ف�إنه ال يلزم؛ الأن ت�رضف�ت املكره غري ن�فذة.

المؤسسة العسكرية ملك الشعب:
واملوؤ�س�س��ة الع�سكرية ملك لل�س��عب، فال ي�سح �رضع� خ�سخ�سته� ب��س��تحواذ اأ�رضي، اأو 

قبلي، اأو حزبي، اأو من�طقي.
بل الواجب و�سع االأْكف�ء يف موا�سعهم، واإعط�ء كل ذي حق حقه، بنظر ع�م ع�دل؛ الأن الله 

ي�أمر ب�لعدل واالإح�س�ن.
والأن ال�س��يطرة الع�س��كرية لفئة يرتتب عليه� ا�ستعم�ل القوة الع�س��كرية لن�رضة ع�سبية 
اأو فئة، وهذه ج�هلية منهي عنه�)1(، وتعطيل املوؤ�س�س��ة الع�س��كرية عن واجبه� الع�م املنوط 
به�، وهذه املف��س��د واجبةرُ الدفِع، فح��رم كل اأنواع التمكني الفئوي على القوات الع�س��كرية 

امل�سلحة.
التعيين بالكفاءة:

والقي���دات الكربى والو�س��طى يف اجلي�س واملواق��ع اله�مة يجب فيه��� التعيني ب�لكف�ءات 
ب�آكدية وجوبية، مل� يحقق ذلك من امل�س�لح الكربى للبالد ويدفع املف��سد.

والواجب اإيج�د اآلية حتقق هذه امل�س���لح ب�رضوط معتربة يف مثله�، من دورات، ودرا�س���ت، 
وموؤهالت.

لة على بع�س. َف�سَّ وقلن� »يف مثله�« حتى ال ت�سرتط �رضوط ط�ردة لبع�س الفئ�ت اأو مرُ
تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية:

والقي�دة العلي� وم� يليه� من املن��س��ب يف القوات امل�س��لحة واالأمن، ي�ست�سحن اأن ي�سرتط 
فيه� التدوير للمن��سب دفع� ملف��سد االأثرة، وتعيني من لي�س ب�أهل.

ف���إذا ق��ن التدوير وجب؛ الأنه �رضط مب���ح فيعترب، وال�رضوط املعتربة يج��ب االإيف�ء به� يف 
العقود ونحوه�؛ لعموم نثڑ ککمث )املائدة:1(، وال م�نع اأن يو�س��ع لكل م�س��توى من 

املن��سب القي�دية فرتة حمددة ب�ل�سنوات اأو فرتتني اإذا اقت�ست امل�سلحة ذلك.
1- تقدمت األحاديث يف ذلك.
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وهذا ال�س��بط هو م� يجب يف زمنن� لكرثة ف�س���د النفو�س والذمم وحب ال�س��لطة، وم� نتج 
عنه من مف��س��د اأثرت يف ال�س��ري ال�س��حيح للبالد، وعرقلت كثريا من امل�س�لح الكربى، لذا 
اأفتي��ت يف زمنن�: بوجوب التدوير الع�دل الكفء مل� ينبني عليه من دفع مف��س��د غ�لبة موؤثرة 

يف الفتوى ال�رضعية بذلك.
اإللزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع:

وفر���س على القي�دة االإلزام ب�ل�س��لوات يف اأوق�ته�، والعقوبة املن��س��بة للمته�ون، واالأمر 
ب�ملع��روف والنهي عن املنك��ر، وتعليم اأفراد اجلي�س امل�س���ئل اله�م��ة يف ال�رضيعة من عقيدة 
�س��حيحة ن�بعة من الكت�ب وال�سنة، واإلزامهم بفرائ�س الدين الكربى عمال وتعلم�؛ الأن الله 

اأم��ر ب��ه ب�لن���س نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک کگمث )احلج:41(.

ويلزم �رضع� بن�ء امل�س���جد يف املع�سكرات الإق�مة ال�سلوات يف جم�عة، ورفع االأذان لورود 
الن�س يف ا�ستحواذ ال�سيط�ن على من ال تق�م وال يوؤذن فيهم لل�سالة)1(.

ىتيت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  نثمئ  تع���ىل  ولقول��ه 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ 
ٿٿمث )النور(، وهذا االإذن اأمر وتكليف)2(، ال اإذن يدل على جمرد االإب�حة امل�س��توية 

الطرفني فعال وترك�.
وقول��ه تع���ىل نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگمث )البق���رة(، 

وهذا ن�س يف حترمي منع امل�س�جد.

1- أخرجه أبو داود برقم 547 عن أبي الدرداء قال مسعت رس��ول اهلل å يقول »ما من ثاثة يف قرية وال بدو 
ال تقام فيهم الصاة إال قد اس��تحوذ عليهم الش��يطان فعليك باجلماعة فإمنا يأكل الذئب القاصية«. قال زائدة قال 

السائب يعنى باجلماعة الصاة يف اجلماعة. قال أبو زكريا: هذا سند حسن.
2- كقوله تع��اىل نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )احلج(.
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  نثڳ  تع���ىل  وقول��ه 
ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )التوبة(.

وال��رد على ال�س��به�ت، خ��س��ة: م� تعلق ب�لدي��ن واجٌب لقوله تع���ىل نثٱٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پپمث )الفرقان(.

��ِكت عنه�، واإمن� قلن� »اإذا ف�س��ت« دفع�  َرد على �س��بهة اإال اإذا ف�س��ت وانت�رضت واإال �سرُ وال يرُ
ملف�سدة اإ�سه�ره� بال داٍع.

الزي العسكري والهندام:
وال��زي الع�س��كري م�أمور به اأم��ر دولة، فلزم ط�عت��ه؛ الأنه يف مب�ح ع���م مطلق)1( يرتتب 
عليه م�س��لحة تخدم ال�سبط والنظ�م، وهذه م�سلحة يعتربه� ال�رضع؛ الأنه� من مع�ين القوة 
ب�لع��رف ال��دويل االآن، ولقوله تع���ىل نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییمث 

)النساء:59(.
وي���رضع للجندي نظ�فته، وح�س��ن ترتيبه، وهندامه الالئق، و�س���ئر مظ�هر احلزم واالهتم�م 
ب�ل�س��ي�دة وال�سي��س��ة الع�س��كرية، وم� يو�س��ع من االأ�س���س التي تخدم مظ�هر ال�سبط يف 

خمتلف االأحوال، وهذا يعم ك�فة املظهر الع�سكري لب�س� ولي�قة.
وي�سع ال�س�رات واالأو�سمة والرتب اإن ك�نت؛ ف�الهتم�م بهذه االأمور وكل م� يتعلق ب�جلندية 
نظ�فة وترتيب� من املح��سن التي توافق مق��سد ال�رضيعة التح�سينية، وي�سمل هذا: احلف�ظ على 

الطه�رة بدن� وملب�س� ومك�ن�؛ ف�إنه �سطر االإمي�ن بن�س احلديث)2(.
وقد ورد التحذير من عدم اال�س��تنزاه من النج��س���ت يف حديث ابن عب��س واأنه من �س��بب 

1- قولن��ا »يف مب��اح عام مطلق« احرتزنا بقيد »عام مطلق« عن املباح املنص��وص املقيد حنُو إباحة نكاح أربع، فا 
حيل حلاكم سن قانون ينقضه؛ ألنه تشريع خاص منصوص، أما إن كان مباحا على األصل العام با دليل خاص 

فيجوز للحاكم األمر به حنو الزي العسكري.
2- أخرج مس��لم برقم 556 عن أبي مالك األش��عري قال: قال رس��ول اهلل å »الطهور شطر اإلميان واحلمد هلل 
متأل امليزان، وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن -أو متأل- ما بني السموات واألرض، والصاة نور، والصدقة برهان، 

والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها«.
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عذاب القرب)1(.
الخدمات العسكرية والدوريات:

واخلدم�ت الع�س��كرية والدوري�ت داخلة حتت لزوم ط�عة ويل االأمر يف قوله تع�ىل نثی 
ی ییمث )النساء:59(.

و�رضط ذلك اأن تكون وفق� لل�سي��سة الع�مة اخل�دمة للم�س�لح الع�مة للبالد، ال لال�ستغالل 
لغر�س �سخ�س��ي لفرد اأو اأ�رضة اأو حزب، اإن مل يكن مقنن� له اال�س��تف�دة من ذلك وال يتج�وز 

م� قن له.
ومن اأح�سن النية يف ذلك فهو مرابط يف �سبيل الله مدة مق�مه يف املع�سكر واملواقع، وداخٌل 
يف احلرا�سة والرب�ط يف �سبيل الله املن�سو�س عليه)2(؛ الأن هذا ق�سد حم�ية بالد االإ�سالم من 

مب�غتة عدو من غريهم، اأو دفع �رضر واقع اأو متوقع ولو ن�درا)3(.
والأن هذه الدوري�ت واحلرا�س���ت لت�أمني ثغور بالد االإ�س��الم، فدخلت يف عموم الن�سو�س 
يف ف�س��ل الرب�ط وال�سهر واحلرا�سة يف �سبيل الله، فمن اأخل�س من القوات امل�سلحة واالأمن 

نيته ن�ل ف�سال عظيم� »واإمن� لكل امرئ م� نوى«)4(.

 å 1- أخرجه البخاري برقم 216، ومس��لم برقم 703، واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس قال: مر النيب
حبائط من حيطان املدينة، أو مكة فس��مع صوت إنس��انني يعذبان يف قبورهما فقال النيب å يعذبان وما يعذبان 
يف كبري ثم قال بلى كان أحدهما ال يس��ترت من بوله، وكان اآلخر ميش��ي بالنميمة ثم دعا جبريدة فكسرها كسرتني 
فوضع على كل قرب منهما كس��رة فقيل له يا رس��ول اهلل مل فعلت هذا قال لعله أن خيفف عنهما ما مل تيبس��ا، أو 

إىل أن ييبسا.
2- أخرجه مسلم برقم 5047 من حديث سلمان قال: مسعت رسول اهلل å يقول »رباط يوم وليلة خري من صيام 

شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان«.
3- النادر هنا ال يأخذ احلكم املعروف »النادر ال حكم له«؛ ألن النادر هنا نادر عام يف إحلاق الضرر، وإذا حدثت 
احلوادث النادرة العامة فش��ت بالتس��امع وتش��جع أهل اإلجرام فقاموا بتنفيذ مثلها بس��بب اخللل األمين، فيعم 

الفساد لذلك.
فالنادر ال حكم له يف األصل إال يف مثل هذه املسألة، وهو النادر الذي يعم ضرره وميكن تسميته بالنادر العام، ومل 

أطلع على كام للعلماء فيه، لكن هذا ما نراه من القول فيه.
4- أخرج��ه البخ��اري برقم 1، من حديث عمر بن اخلطاب Ê قال: مسعت رس��ول اهلل å يقول: »إمنا 
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وال ب��د اأن يع��دل يف توزي��ع الدوري�ت واحلرا�س��ة ومدة اال�س��تالم؛ الأن الله اأم��ر ب�لعدل 
واالإح�س�ن.

العدل في الترقيات والحقوق:
ويج��ب الع��دل يف الرتقي���ت، واحلقوق، وال��دورات، والع��الوات، والبعث�ت، والدرا�س��ة، 
واالإج�زات، وكل العط�ءات النظ�مية اأو الط�رئة، فال يعطى لبع�س دون بع�س؛ الأن الله نهى 
عن الظلم، وهذا منه؛ والأن هوؤالء من الرعية، والعدل فيهم ب�ل�سوية واجب بن�سو�س كثرية.

وامل�س���واة تكون بني اأ�س��ح�ب كل فئة، ال بني كل الفئ�ت مع الفئ�ت االأخرى؛ الأن لكل فئة 
حكم، فينظر اإىل االأقدم، واملن��س��ل، واملج�هد، ومن له مواقف بطولية، واملوؤهل، فكلٌّ يف فئٍة 

يت�س�وى اأفراده� يف احلقوق والواجب�ت.
وقد ف�س��ل عمر يف الرواتب امله�جرين االأولني على من ت�أخر، وهو اجته�د ح�سن)1(، و�سنته 

م�أمور ب�تب�عه�)2(.

األعم��ال بالنيات، وإمنا لكل ام��رئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو إىل امرأة ينكحها، فهجرته 
إىل ما هاجر إليه«.

1- قولن��ا »وه��و اجتهاد حس��ن« أخرجه أمحد برقم 15946 عن ناش��رة بن مسي اليزني ق��ال: مسعت عمر بن 
اخلط��اب Ê يق��ول يف يوم اجلابية وهو خيطب الناس: إن اهلل عزوجل جعلين خازنا هلذا املال وقامسه له ثم 
قال بل اهلل يقسمه وأنا بادئ بأهل النيب å ثم أشرفهم ففرض ألزواج النيب å عشرة آالف إال جويرية وصفية 
وميمونة فقالت عائشة إن رسول اهلل å كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر ثم قال إني بادئ بأصحابي املهاجرين 
األولني فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم ففرض ألصحاب بدر منهم مخسة آالف وملن كان شهد بدرا 
من األنصار أربعه آالف وملن شهد أحدا ثاثة آالف قال ومن أسرع يف اهلجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ يف اهلجرة 
أبط��أ ب��ه العطاء فا يلومن رجل إال مناخ راحلته وإني أعتذر إليكم م��ن خالد بن الوليد إني أمرته أن حيبس هذا 
املال على ضعفة املهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانة فنزعته وأمرت أبا عبيدة بن اجلراح فقال أبو 
عمرو بن حفص بن املغرية واهلل ما أعذرت يا عمر بن اخلطاب لقد نزعت عاما استعمله رسول اهلل å وغمدت 
سيفا سله رسول اهلل å ووضعت لواء نصبه رسول اهلل å ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم فقال عمر بن 

اخلطاب إنك قريب القرابة حديث السن معصب من ابن عمك. قلت: سنده صحيح رجاله كلهم ثقات.
2- قولنا »وس��نته مأمور باتباعها« احلديث يف ذلك أخرجه أمحد بأس��انيد حسنه صحيحة برقم 17182، وبرقم 
17184، وبرق��م 17185، وم��ن طريق أمحد أخرجه أبو داود برق��م 4609، وأخرجه الرتمذي برقم 2676 وقال 
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تعيين القيادات العسكرية ال يجوز بالقرابة، بل بالكفاءة:
وال يجوز تعيني الق�دة لالألوية، والكت�ئب، وال�رضاي�، والف�س�ئل؛ اإال ب�رضط الكف�ءة والت�أهل، 

ال لقرابة، اأو جم�لة، ف�إن هذه من االأم�ن�ت، واإن الله ي�أمر اأن توؤدى االأم�ن�ت اإىل اأهله� نثۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النساء:58(، وتو�سيد االأمر لغري اأهله خي�نة له� »اإذا �سيعت 

َد االأمر اإىل غري اأهله  االأم�نة ف�نتظر ال�س�عة. ق�لوا: وكيف اإ�س�عته� ي� ر�سول الله؟ ق�ل: اإذا و�سِّ
ف�نتظر ال�س�عة«)1(.

وي���رضع تدوير هذه املن��س��ب؛ الأنه مقت�س��ى العدل االآن، وتقنني م��دة القي�دة يف الكل، اأو 
البع�س مب� يحقق العدل وامل�سلحة الع�مة ويدفع مف�سدة ال�سيطرة من جهة على مق�ليد القي�دة 

امل�سلحة واالأمن، ف�إن غلب وجود هذه املف�سدة وجب -حينئذ- نقل املن��سب وتنظيمه�.
الجزاءات العسكرية:

واجلزاءات على التفريط واملخ�لفة الع�س��كرية ال م�نع منه� ب�رضط العدل وعدم االإجح�ف؛ 
الأن هذه اجلزاءات اإذا ك�نت ع�دلة وحتقق م�س��لحة ال�س��بط م�س��مولة مب�رضوعية ط�عة اأويل 

االأمر ب�لعموم نثی ی ییمث )النساء:59(.
وحترم اجلزاءات اإن ك�نت الأغرا�س �سخ�سية، ف�إنه� مولدة للعداوة والبغ�س�ء، وهم� حمرم�ن 

ب�لن�س، ويحرم م� اأدى اإليه�.
والتحرمي لدفع مف�س��دة العداوة والبغ�س�ء معترب يف الن�سو�س نثٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃمث )املائدة(.
ومينع توجيه األف�ظ قبيحة، الأي فرد ك�ن يف الط�بور اأو يف اجلزاء، اأو التعليم اأو غريه�؛ لعموم 

 å حدي��ث صحي��ح، وأخرجه ابن ماجة برقمي 42 و43، عن العرباض بن س��ارية قال: صلى بنا رس��ول اهلل
الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رس��ول 
اهلل كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من 
يعش منكم بعدي فسريى اختافا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني فتمسكوا بها وعضوا عليها 

بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضالة.
1- أخرجه البخاري وقد تقدم خترجيه.
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الن�سو�س »لي�س امل�سلم ب�سب�ب وال طع�ن وال لع�ن وال بذيء«)1(.
الخروج من المعسكر وقت الحجز:

واخلروج من املع�س��كر يف وقت احلجز واملنع بال اإذن ممنوع، وي�أثم من خ�لف وقد ق�ل تع�ىل 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  نثپ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 

چچمث )النور(، ويف احلديث »من اأط�ع اأمريي فقد اأط�عني«)2(.
وهذا من الط�عة يف اأمر مب�ح فيه م�سلحة ع�مة فوجبت الط�عة.

تسليم الرواتب في وقتها المحدد وحرمة االستقطاعات بال حق:
ويجب ت�س��ليم الروات��ب يف وقته� املحدد بال ت�أخري؛ الأن الت�أخ��ري �رضر ب�لغري وهو مدفوع؛ 
والأنه اأجري يف االأ�س��ل فوج��ب اإعط�وؤه اأجره فورا، كم� يف الن�س��و�س، كقوله å: »اأعطوا 

االأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه«)3(.
وحترم اال�س��تقط�ع�ت من الرواتب بال وجه حق ولو اأمرا ي�س��ريا؛ الأنه �س��حت لقوله تع�ىل 

نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البقرة:188(.
ترّ�ب الرواتب وال الق�دة وال غريهم، ومن ع�ون على ذلك فهو مع�ون على  وال يجوز ذلك لكرُ
االإثم والعدوان اآكل لل�سحت واملك�س)4(، ف�إن ك�ن الأمر ق�نوين كغي�ب فال م�نع؛ الأنه له حكم 

1- قولنا »لعموم النصوص« قلت: منها ما أخرجه البخاري برقم 6401 ومسلم 5787 من حديث عائشة »إن اهلل 
 :å ال حيب الفحش والتفحش«. وأخرج أمحد برقم 3839 من حديث عبداهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل
»لي��س املؤم��ن بطعان وال بلعان وال الفاحش البذيء« وقال ابن س��ابق مرة بالطعان وال باللعان. وس��نده عند أمحد 
على شرط الشيخني. وأخرجه الطرباني برقم 13006 )جممع( عن ابن عمر »ليس املؤمن بطعان وال لعان«. قال يف 

اجملمع: رجاله رجال الصحيح إال كثري بن زيد وقد وثقه مجاعة وفيه لني.
2- أخرجه أمحد بس��ند على ش��رط الشيخني برقم 7330 من حديث أبي هريرة Ê عن النيب å »من أطاع 

أمريي فقد أطاعين ومن أطاعين فقد أطاع اهلل عزوجل«.
3- تقدم خترجيه.

4- قولنا »آكل للسحت واملكس« ورد يف املكس أحاديث منها ما أخرجه أبو داود برقم 2939 من حديث عقبة بن 
عامر قال: مسعت رس��ول اهلل å قال »ال يدخل اجلنة صاحب مكس«. قلت: وس��ند أبي داود حس��ن. واملكس 
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عقد االإج�رة، واإذا ق�رض االأجري تق�سريا موؤثرا خ�سم من اأجره بقدر، ال �رضر وال �رضار.
وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة:

وحقوق اجلي�س من املواد الغذائية، والعينية، و�س�ئر ال�رضفي�ت من فر�س، وتوابعه�، واألب�سة 
 � وم� يتعلق به� من اأ�سلحة وذخ�ئر، كل هذه ونحوه� مم� ي�رضف لالأفراد يجب اإي�س�له ك�مال ت�مرّ
اإىل كل فرد بال نق�س�ن، ومن اأنق�س �سيئ� من ذلك فهو غ�ل، والغلول من الكب�ئر، ويبطل اأجر 

ال�سه�دة، كم� ورد يف حديث الذي غل �سملة وهو يج�هد مع ر�سول الله فعذب به�)1(.
حرمة التغطية على الفرار:

وال يج��وز التغطية على الفرار والغي�ب، بغر�س اأكل رواتبه، اأو االتف�ق معه على �س��يء، 
وهو من اأكل ال�سحت، وتع�ون على االإثم والعدوان واملنكر.

ويجوز يف الغي�ب�ت غري الق�نونية خ�س��م مق�بل الغي�ب وتوريده� اإىل حمله� الر�س��مي يف 
امل�ل الع�م.

كتمان األسرار العسكرية:
واالأ�رضار الع�سكرية �سغرية اأو كبرية، يجب حفظه�، وال يجوز اإف�س�وؤه� ت�رضيح� اأو تلميح�، 

حتى كلمة ال�رض.
وكلم��ة ال���رض م�رضوع��ة، وقد جعل ر�س��ول الل��ه å الكلم��ة يف بع�س غزوات��ه »حم ال 

ين�رضون«)2(.

هو أخذ أموال الناس ظلما، وقد جاء يف صحيح مسلم برقم 4528 يف حديث املرأة الزانية »لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له«، وهذا يدل على أن املكس من أكرب الكبائر.

1- أخرجه مسلم برقم 323 عن عمر بن اخلطاب قال: ملا كان يوم خيرب أقبل نفر من صحابة النيب å فقالوا: 
فان شهيد، فان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فان شهيد. فقال رسول اهلل å »كا إني رأيته يف النار 
يف بردة غلها أو عباءة«. وأخرجه البخاري برقم 3074 عن عبداهلل بن عمرو قال: كان على ثقل النيب å رجل 

يقال له كركرة فمات، فقال رسول اهلل å »هو يف النار« فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
2- قولن��ا »يف بع��ض غزواته« من ذلك ما أخرجه أبو داود برقم 2599 عن املهلب بن أبي صفرة قال: أخربني من 
مسع النيب å يقول »إن ُبيِّتُّْم فليكن ش��عاركم حم ال ينصرون«. قلت: س��ند أبي داود صحيح، وله ش��اهد عند 
أمحد من حديث الرباء برقم 18183، وهو ش��اهد حس��ن. وأخرجه احلاكم يف املستدرك برقم 2512. قال الذهيب 
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وم��ن اأف�س��ى اأمرا من ذلك اأِثَم؛ ف���إن ترتب عليه �رضر يف نف�س اأو ع�س��و اأو م�ل زاد جرمه 
واإثمه، وميكن تعزيره وعقوبته عرب اجله�ت الق�س�ئية مب� ين��سب ب�لعدل.

العهد العسكرية:
َلرّك يف االأ�سل بل ينتفع به  َهدرُ الداخلية اأو اخل�رجية ك�الأطقم الع�سكرية اأو ال�سالح ال ميرُ والعرُ
بح�س��ب االإذن، ويجب احلف�ظ عليه ك�حلف�ظ على خ��سيته اململوكة؛ الأنه اأم�نة واإهم�له� من 

، واإال �سمن. َ اخلي�نة، ومن فرط يف �سيء منه �سمن، ومن ادعى التلف بال تفريط َبنيَّ
والعهد الع�س��كرية اأم�ن�ٌت ال يجوز بيعه�، اأو اختال�س��ه�، اأو �س��يء منه�، ولو ي�س��ريا؛ الأنه 
غلول نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )آل عمران:161(، ويف احلديث »من كتمن� خميط� 

فهو غلول ي�أتي به يوم القي�مة«)1(.
و�سواء يف ذلك ال�سالح والذخ�ئر والفر�س والبط�ني�ت واملالب�س الع�سكرية واملواد العينية، 

كمواد غذائية، اأو قرط��سية اأو غري ذلك.
وال يجوز تبديل قطعة �سخ�سية رديئة ك�سالح �سخ�سي جلندي اأو �س�بط ا�سرتاه مب�له ب�أخرى 

جيدة من املخ�زن؛ الأنه� خي�نة وغلول، وقد ق�ل الله نثڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:2(.
المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية:

ويجب امل�س�واة بني النظراء املت�س�ويني يف امله�م يف:
�رضف االعتم�دات النقدية اأو العينية، غذائية اأو برتولية اأو غريه�؛ الأن الت�رضف على الرعية 

ق�ئم على العدل امل�أمور به يف الن�سو�س.
وااللتح�ق ب�لكلي�ت الع�س��كرية واملدار�س، واملع�هد الع�س��كرية، يكون ب�لت�س�وي بني من 
وجدت فيه ال�رضوط، ويحرم تقدمي غري موؤهل، بتو�س��ية اأو اأمر من جهة علي�، اأو ر�سوة فهذا 

كله اإثم وبغي داخل يف قوله تع�ىل نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )النساء:85(.
كم� يحرم تقدمي اأ�س��خ��س مبن�طقي��ة، اأو حزبية، اأو اأ�رضية، اأو جم�مل��ة، ولو موؤهال؛ الأن هذا 

على ش��رط البخاري ومس��لم. ومن حديث سلمة بن األكوع وأخرج له شاهدا على شرط البخاري ومسلم كما قال هو 
والذهيب إنهم غزوا مع أبي بكر فكان شعارهم »أمت أمت«.

1- تقدم خترجيه.
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مينع العدل بني الرعية، ويوؤدي اإىل انح�س�ر التعليم الع�سكري ملن�طق واأ�رض، ومنع موؤهل من 
غريه�، وهذا م� ال جتيزه ال�رضيعة؛ الأنه ه�سم وظلم، وموؤد اإىل العداوة والبغ�س�ء.

وق��د ك�ن فرعون ي�ست�س��عف ط�ئفة ويقوي اأخرى، فلعنه الله ومقت��ه الأفع�له املنكرة التي 
هذه من اأكربه�.

ه� يف اآية الق�س�س، مع دعواه االألوهية وطغي�نه، لقبحه�. د ذكررُ وَتَفرَّ
وم� ورد مورد الذم فهو حمرم يف االأ�س��ل، والأن الله اإمن� ذكر اأكرب م� ي�سنعه من املنكرات؛ 

الأن غريه��� ال ح�رض له� فدل على عظيم فعل ذلك بني االأمة نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۉۉمث  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

)القصص(.
المحاكم العسكرية:

واملح�كم الع�سكرية يجب اأن تكون ق�ئمة على حكم ال�رضيعة ب�لعدل والق�سط وحق الدف�ع 
عن املتهم، واتخ�ذ حم�م، و�س�ئر االإجراءات واحلقوق.

ويحرم �سجن فرد بدون حتقيق وحكم ق�س�ئي اإال مدة ي�سرية يحدده� الق�نون الع�دل كيوم.
واحلب�س لالأفراد من القي�دات يف الق�س���ي� الع�دي��ة واخلفيفة بدون حتقيق ممنوع �رضع�؛ الأنه 

ظلم؛ حلرم�نه من الدفع عن نف�سه واالإج�بة عن م� ادعي عليه.
بل يجب �سم�ع الدع�وى والتحقيق يف االأمر واتخ�ذ االإجراء املن��سب.

ف�إن ك�ن يف ق�س�ي� التهم اجل�سيمة ونحوه�، فيحول فورا للتحقيق، ومن ثم اإىل الق�س�ء، هذا 
هو م� يدفع املف��سد التي ترتتب على االإجراءات االنفرادية من بع�س القي�دات، اأقله� الظلم.

رعاية الجرحى وأسر الشهداء:
ويج��ب رع�ية اأ�رض ال�س��هداء واجلرح��ى، واإعط�وؤهم حقوقهم ت�مة، و���رضف رواتبهم بدون 
ا�س��تقط�ع�ت؛ الأن م��ن عظمت م�س��يبته يف اأداء الواجب يعظم اإكرام��ه وال ينق�س. هذا هو 

االأ�سل ال�رضعي نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(.
فمن مل يج�ز االإح�س�ن ب�الإح�س�ن فهو م�سيء ظ�مل.
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واجلرح��ى يداوون على ح�س���ب الدولة؛ الأن جرحه��م ك�ن لدفع املف��س��د الع�مة، فيكون 
تعوي�س��هم من م�ل الع�مة؛ والأنه تع�ون عل��ى الرب والتقوى، وهو م�أمور به نثەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )املائدة:2(؛ والأنه لو مل ي�س��نع ذلك بهم الأدى اإىل 
االمتن�ع عن اخلدمة الع�س��كرية؛ اأو قلة االإخال�س، لغلبة وقوع مثل هذا من جريح و�سهيد 
مع عجز راتبه عن ذلك، وهذه مف�س��دة ودفعه� واجب، وو�س��يلة دفعه� تعوي�س��ه من بيت 

امل�ل الع�م.
والأن الع�جز عن مداواة نف�س��ه من م�له ع�س��كري� اأو مدني� يجب مداواته على م�س��لم ق�در، 
ال اإهم�له حتى تتلف نف�سه اأو ع�سو منه ب�إع�قة ونحوه�، وهذا الوجوب بح�سب الرتتيب بدءا 

ب�لقربى، ونحوه على العموم.
وهذا من احلق يف قوله تع�ىل نثوئ وئ ۇئ ۇئمث )اإلس���راء:26(، ومن احلق الع�م لقوله 

تع�ىل نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھمث )النساء:36(.
والأن الغ�لب عدم اإيف�ء رواتب اجلي�س بذلك.

والأنه اأوىل من ال�س���حب ب�جلنب واجل�ر، ف�س��مله احلق، ومن اأهمه العالج للجرحى ورع�ية 
اأ�رض ال�سهداء.

ويحرم تف�س��يل جريح على اآخر مثله يف اجلرح، ق�ئدا اأو غريه، بل الكل �س��واء؛ الأن النف�س 
الب�رضية واحدة يف احلرمة.

فال يجوز اإ�س��ع�ف اأن��س اإىل خ���رج الدولة اأو اإىل اأم�كن ع�لي��ة التقنية واأمث�لهم يف اجلرح 
وال�رضر ال يفعل بهم ذلك؛ الأنه خالف العدل.

ويف ح�ل ا�س��تدعى االأمر ذلك لعدم توفر اإمك�ن�ت وخطر اجلرح، ف�لكل يف ذلك �س��واء يف 
العن�ية، �سواء ك�ن ب�لعن�ية داخل الدولة اأو ب�ل�سفر اإىل خ�رجه�.

وال يف�سل الق�دة اأو البع�س يف غرف �سحية راقية ملعرفة، اأو جم�ملة، اأو من�طقية، واأمث�لهم 
يف اجل��رح وال���رضر من االأفراد اأو غريهم يف الغرف الع�مة، فه��ذا كله جور وحيف وظلم، اإال 

لو�سع اأمني لبع�س الق�دة اأو امل�ستهدفني ق�دة اأو اأفرادا.
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قوات األمن والشرطة:
وق��وات االأم��ن ب�أنواعه وال�رضط��ة واأجهزة املخ�ب��رات الواجب عليه� �رضع��� القي�م بخدمة 
ال�س��عب، وحفظ اأمنه وا�س��تقراره؛ الأن هذا هو مقت�س��ى العقد معهم، وكل ذلك ب�لو�س���ئل 

امل�رضوعة.
ويجب مع�مل��ة الن��س ب�لرحمة والعدل وامل�س���واة، ويحرم قطع� مم�ر�س��ة القمع واالإره�ب 
للمظ�هرات ال�سلمية؛ الأنه حق متفق عليه يف العقد الد�ستوري؛ والأن امل�س�مل يدفع ب�ل�سلم ال 

ب�ل�سالح؛ حلرمة اإخ�فة امل�سلم)1(، ف�سال عن العدوان عليه.
الشرطة واألمن واستعمال السالح وإرهاب المواطن:

وال يجوز توجيه ال�سالح والتهديد به لورود الن�سو�س الدالة على حرمة االإ�س�رة ب�ل�سالح)2( 
اإال دفع� ملف�سدة القتل اأو االإ�س�بة من �س�ئل اأو عدو رفع اآلة قتل ال�ستخدامه�، ولذلك منع من 

املرور ب�ل�سه�م يف ال�سوق واأم�كن اجلمع لئال َيعِقر به� اأحدا اأو يوؤذي)3(.
وتوجي��ه الر�س����س احلي مل�س���مل غري ممتنع ب�س��الح ���رضوع يف قتل، ف�إن قت��ل فهو عمد 
وعدوان، و�سواء عند اخلروج ب�أمر الني�بة، اأو االأمن، اأو غريه، لطلب �سخ�س من حمله، اأو اأثن�ء 

املظ�هرات.
وال���رضب ب�لهراوات، اأو الكهرب�ئي�ت مل�س���مل غري ممتنع ب�س��الح حمرم؛ الأنه عدوان نثۈئ 
ېئېئمث )البقرة:190(، واإيذاء نثک ک گ گ گ گ ڳڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(، وي�سمن اأي اإتالف يف نف�س اأو ع�سو.

1- قولن��ا »حلرم��ة إخافة املس��لم« ألنه خ��اف املقصود الش��رعي يف قوله تع��اىل نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث 
)النور:55(.

 å قال: قال أبو القاسم Ê 2- قولنا »لورود النصوص..« من ذلك ما أخرجه مسلم برقم 6832 عن أبي هريرة
»من أش��ار إىل أخيه حبديدة فإن املائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه ألبيه وأمه«. والرواية املتفق عليها يف البخاري 
برقم 7072 ومسلم برقم 6834، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة، عن النيب å قال »ال يشري أحدكم على أخيه 

بالساح، فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من النار«.
3- تقدم يف ذلك أحاديث وخترجيها.



375املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 375املقدمة فـي فقه الع�رص374 املقدمة فـي فقه الع�رص 374

وحترم االإه�نة وال�سب وال�ستم؛ لعموم الن�سو�س الدالة على التحرمي.
ويتع�م��ل مع املمتنع امل�س���مل ب�الأخ��ذ اإجب�را بطلب ني�ب��ي كم� يحدده الق�ن��ون املنبثق عن 

ال�رضع.
وكل ذل��ك ب��ال اإه�نة فعلية اأو لفظية، ف�إن ك�ن بال ق�ن��ون اأو نظ�م فهو اختط�ف قد ي�أخذ يف 

بع�س ح�الته حكم احلرابة.
ما يحرم في التحقيق مع المتهم:

ويحرم يف التحقيق:
اإره�به، وتخويفه بتعذيب، اأو مم�ر�سة ذلك فعال ب�سعق، اأو حرق، اأو �رضب، اأو ك�رض عظم، اأو 
االعتداء على عر�سه، اأو ت�سليط وح�س، اأو كلب، اأو حية، اأو عق�رب، اأو اإدخ�له يف م�ء للتعذيب، 

اأو بتربيده، اأو ت�سخينه، اأو التهديد ب�العتداء على اأق�ربه، اأو م�له، اأو ن�س�ئه، اأو اأطف�له.
كل هذا من االأمور املحرمة.

ومن ارتكب �سيئ� من ذلك فهو جمرم جتب حم�كمته وعق�به مب� يردعه واأمث�له، وي�سمن اأي 
اإتالف، وقد ي�أخذ حد الف�س�د يف االأر�س يف ح�الت راجعة لنظر الق�س�ء.

السجون السياسية:
وال�س��جون ال�سي��س��ية االأ�س��ل حترميه� �رضع�؛ الأن املع�ر�س��ة ال�سي��س��ية املدنية ال�سلمية 
م�رضوعة على اأ�س��ل االإب�حة بك�فة �سوره� ال�سلمية، ومنع ذلك منع لقول احلق، و�سد عنه، 

والوقوف اأم�م ظ�مل ومف�سد.
وال�سي��س��ي اأو املع�ر�س اإن ادعى على اآخر م� ال ي�س��ح، اأو اتهمه يف �س��ح�فة، اأو و�س���ئل 
اإعالم، اأو على املالأ؛ ج�ز للمدعى عليه مق��س���ته، ولو حزب�، اأو �سلطة ح�كمة بدعوى واإج�بة 

بنظر ق�س�ئي ع�دل.
ويحرم خطفه، اأو �سجنه بال ق�س�ء، وال دعوى؛ الأنه ظلم.

حرمة التنصت والتجسس على الشعب:
والتج�س�س على ال�سعب حمرم ب�لن�س الع�م نثڀ ٺمث وهو ع�م.
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فيحرم الت�س��نت على املك�مل�ت اله�تفية، اأو املح�دث�ت عرب االإنرتنت، اأو تتبع العورات حتت 
اأي مربر، اإال على عدو حربي يف احلرب، ولو ب�ردة.

النقاط األمنية العسكرية:
والنق�ط االأمنية، والع�س��كرية املو�س��وعة دوام�، اأو لط�رئ، يجب فيه�: القي�م مبك�فحة كل 
حم��رم، ويحرم اإدخ�ل �س��يء مم� حرم الله بت�س���هل اأو بتواطوؤ اأو ر�س��وة، ومن فعل ذلك خ�ن 

االأم�نة وا�ستحق العقوبة ق�س�ء ودي�نة.
ومن مهم�ت م� يجب مك�فحته: امل�سكرات واملخدرات.

وكذل��ك يف وقت الفنت يح��رم تهريب االأ�س��لحة اإىل من�طق النزاع الت��ي تعني على القتل 
وتو�سع دائرة الفتنة، ويحرم على النق�ط مترير ذلك.

ويحرم يف النق�ط الع�سكرية اختال�س امل�ل، وهو �سحت حمرم وظلم، واأي و�سيلة من تعنت 
وتهديد وا�ستفزاز وتوقيف الأي اأحد بغية جني امل�ل منه فهو ظلم حمرم، ويجب مع�قبة ف�عله 

واإح�لته اإىل التحقيق والق�س�ء.
تنظيم حمل السالح:

وتنظيم حمل ال�سالح م�رضوع، فقد ورد يف الن�سو�س النهي عن حمل ال�سالح يوم عيد)1(، 
اأو اإظه�ر ن�سل يف �سوق اأو م�سجد ونحوه)2( من جمع لئال َيْجَرح به اأحدا.

ومن و�سع �سالحه يف نقطة فهو اأم�نة حمفوظة ت�سلم له عند خروجه، وال يجوز التفريط 
ب��ه، اأو تبديله، اأو �س��يء منه، اأو اإع�رته اأو م�س���درته؛ فهذا م�ل م�س��لم ال يحق للدولة وال 

لغريه� فعل ذلك.
ومن اأخذت اجله�ت االأمنية �س��الحه يف مدينة مينع فيه� حمله، ومل يكن لديه ت�رضيح، ف�إنه 
ال يجوز م�س�درته ب�أي وجه، بل تتخذ االإجراءات الق�نونية التي ال تخ�لف ال�رضع، ثم ي�سلم له 
�سالحه، وال م�نع اأن يكون يف حوزة ع�سكري من اجله�ت االأمنية يرافقه لي�سلم له اإىل منزله 

1- تقدم احلديث وخترجيه.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
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-اإن ك�نت الدولة ت�س��مح ب�القتن�ء وهو االأ�س��ل، وال م�نع اأن يلتزم خطي� بعدم حمل ال�سالح 
يف اأم�كن مينع فيه� ذلك، حفظ� لالأمن واال�ستقرار.

حرمة وجود طبقية مسلحة:
وال يجوز اأن توجد طبقية م�س��لحة بحيث ينفردون عن ال�س��عب بحمل ال�س��الح يف اأم�كن 

احل�رض.
�سواء ك�نوا اأ�رضة اأو حزب� اأو قبيلة اأو من�طق معينة؛ الأن هذا من الف�س�د؛ الأدائه لتقوية جه�ت 

واإ�س��ع�ف اأخرى، وهذا مم� ذمه الله عل��ى فرعون نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆمث )القصص:4(.

بل يتفق اجلميع على ق�نون ينظم ذلك يلتزم به اجلميع يف عمومه الكلي، ويف ا�س��تثن�ئي�ته 
للبع�س بق�نونية م�سبوطة ع�دلة ير�سى به� ال�سعب مبب��رضة اأو بوا�سطة نوابه يف الربمل�ن�ت 

ونحوه�.
التعبئة والتوجيه:

وفر�س تعبئة القوات امل�س��لحة واالأمن مب� يخدم الدين والعقيدة نثڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )النساء(.

ومب� يخدم امل�سلحة الع�مة لل�سعب.
ويحرم تعبئته خلدمة حزب ح�كم، اأو مع�ر�س، اأو اأ�رضة، اأو قبيلة؛ الأن هذا خي�نة لالأم�نة، وبه 

حت�سل مف��سد كثرية.
وه��ذا الواجب، على القي�دة العلي� وكل القي�دات، واجله�ت املعنية ك�لتوجيه املعنوي ونحوه 

من و�س�ئل االإعالم.
وي�رضع كت�بة ال�سع�رات التي ترفع املعنوي�ت، وترديده� يف العر�س، وال�سري، والقت�ل.

وي�س��رتط اأن تكون ال�س��ع�رات مب�ح��ة، فيحرم ترديد �س��ع�ر تفري��ق، اأو تكري�س ط�ئفية، 
اأو من�طقي��ة؛ ف���إن ه��ذه من اجل�هلي��ة يف كثري من الن�س��و�س نح��و »لي�س من� م��ن دع� اإىل 

ع�سبية«)1(.
1- تقدم خترجيه.
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واإن ك�ن ال�س��ع�ر »الله، الوطن، الثورة«؛ ف�إنه يف�س��ل بني هذه مببنيِّ نحو »الله نعبده، الوطن 
نبنيه، الثورة نحميه�«، واإال ب�)ثم(، لورود »م� �س�ء الله و�سئت. ق�ل: جعلت لله ندا م� �س�ء الله 

وحده«)1(.
وال يجوز اأن يرُجعل ا�س��م رئي�س اأو ملك اأو زعيم بج�نب ا�س��م الله، وهذا من ب�ب اأ�سد؛ الأنه 

مل� حرم يف النطق قول »م� �س�ء الله و�سئت«.
فمن ب�ب اأ�س��د َمْن َقَرَنه فجعله �س��ع�را ملفوظ�، ومكتوب� يردده الن��س، اأو ط�ئفة منهم؛ ف�إن 
هذا اأ�س��د يف التحرمي لعموم مف�سدته�، ولدوامه�، ولتكراره�، واملحرم اإذا عم ودام وكرر عظم 

اإثمه ووزره وتعني منعه.
ف�إن ك�ن الرجل الق�ئل »لوال الله واأنت« قد جعل لله ندا، يف نطق ع�بر ال يعظم وال يكرر وال 

ي�ستدام، فكيف مبن جعل ا�سمه مع ا�سم الله على وجه التعظيم الدائم املكرر.
والتعظي��م ج�ء من جهة كونه �س��ع�را لط�ئفة اأو �س��عب، ف�إن ال�س��ع�رات الوطنية والدينية 
للدول وال�س��عوب والطوائف يق�س��د رفعه� يف االأ�س��ل تعظيم� ملن ذكر يف ال�سع�ر، وبذال 

حلم�يته و�سي�نته له.
وال ميك��ن متييز م� ل��كلٍّ يف الذهن الع�م، يعني للوط��ن احلم�ية، اأو للزعي��م، ولله التعظيم، 
فيوؤدي اإن ك�ن ل�س��خ�س، من ملك، اأو زعيم، اأو رئي�س اإىل نفخ الكربي�ء فيه، وغر�س الفرعنة 

واال�ستبداد يف اأمره ونهيه ح�ال اأو م�آال اأو كالهم�، وهذا ف�س�د نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

1- أخرج البخاري يف األدب املفرد بس��ند حس��ن برقم 783 عن ابن عباس Ê قال رجل للنيب å ما ش��اء 
اهلل وش��ئت. قال جعلت هلل ندا ما ش��اء اهلل وحده. وأخرجه ابن ماجة برقم 2118 من حديث حذيفة أن رجا 
م��ن املس��لمني رأى يف النوم أن��ه لقي رجا من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لوال أنكم تش��ركون، تقولون ما 
شاء اهلل وشاء حممد. وذكر ذلك للنيب å فقال أما واهلل إن كنت ألعرفها لكم، قولوا ما شاء اهلل ثم شاء حممد. 
قلت: س��نده صحيح وله ش��اهد عند النس��ائي من حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النيب å فقال 
إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء اهلل وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النيب å إذا أرادوا أن حيلفوا أن 
يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما ش��اء اهلل ثم ش��ئت. قلت وسنده صحيح. وقد أخرجه أمحد برقم 26463 وصححه 

احلاكم يف املستدرك برقم 7815.
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ۉۉمث  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
)القص���ص(، نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئمث 

)القصص(.
ويوؤدي اإىل تعظيمه كتعظيم الله، وحبه كحب الله وهذا منهي عنه ب�لن�س نثچ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑکمث )البقرة:165(؛ لذلك يحرم 

جعل ال�سع�ر الوطني الع�م ب��سم �سخ�س، اأو حزب، اأو اأ�رضة؛ مل� يكر�س من املف��سد واال�ستبداد 
والتعظيم، وهذه يجب دفعه�؛ ف�إن ك�ن مقرون� ب��سم الله، فقد جعل نف�سه ندا لله، اإ�س�فة اإىل م� 

�سبق من املف��سد، فهو اأ�سد يف التحرمي.
والوقوف الأداء الن�س��يد الوطني اأمر ال اأرى فيه م�نع�؛ الأنه ال يق�س��د به التعبد، اأو التعظيم، 
والأن��ه ن��وع من االن�س��ب�ط الع�س��كري كوقوفهم ل�س��م�ع �س��ف�رة اأو ن��داء اأو اأداء التحية 

الع�سكرية.
وهي نوع من العرف الر�سمي والدويل الع�م، وال ين�ق�س الدين وال العقيدة.

واالأن��س��يد احلم��سية للجي�س، اأفتى جم�عة من العلم�ء بجوازه�، ولو ب�ملو�سيقى الع�سكرية 
املعروفة، وهذا م� يرتجح عندي؛ الأن مف��سد م� حرم الغن�ء الأجله منعدمة هن�، وال�رضيعة ق�ئمة 

على التعليل.
الجنائز العسكرية:

ودفن اجلن�ئز الع�س��كرية اأو الر�سمية مبرا�سيم ع�سكرية ور�سمية من البدع املنكرة؛ الأن هذه 
االأمور تعبدية ورد فيه� اأمر ونهي.

َنعرُ به ذلك بعد موته منعه يف حي�ته ولو ب�لو�سية. ويجب على من ظن اأنه يرُ�سْ
وجوب االهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير:

ويجب االهتم�م ب�لرمي، فهو راأ�س القوة امل�أمور به� نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېمث )األنفال:60(.
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وحلديث »اأال اإن القوة الرمي، اأال اإن القوة الرمي، اأال اإن القوة الرمي«)1(.
ويحرم ترك تعلمه اأو ن�س��ي�نه، بل يجب التدريب املتوا�س��ل عليه للنهي املفيد للتحرمي عن 

اإهم�له »من علم الرمي ثم تركه فلي�س من� اأو قد ع�سى«)2(.
والرمي �س���مل لل�سالح الثقيل، واخلفيف، واملتو�سط، وبعيد املدى، وال بد وجوب� من ت�أهيل 

خمت�سني يف ذلك ب�سكل م�ستمر دائم؛ الأن عدم ذلك موؤٍد اإىل ن�سي�نه وهو حمرم.
وال�س��الح بعيد املدى يدخل دخوال اأولي� يف وج��وب تعلم الرمي، فيجب وجوب� موؤكدا؛ الأنه 
�س��الح الع�رض املعترب يف توازن القوى؛ والأن عدمه �س��عف ف�ح�س موؤد اإىل غلبة العدو على 

اأهل االإ�سالم واإذالله لهم، وم� اأدى اإىل هذه املف�سدة حرم، وم� دفعه� وجب.
ف�لواجب احل�س��ول على ال�س��الح بعي��د املدى برا، وبحرا، وجوا، وم� ال يت��م هذا الواجب اإال 
به فهو واجب، ت�س��نيع�، وتطويرا، وتدريب�، من �س��واريخ، وراجم���ت، وبط�ري�ت، واأنظمة 
ات�س���الت، ومواد ت�س��نيع، وم�س���نع، وخرباء، وفنيني، وموؤهلني بتقني�ت ع�لية م�س���هية 

لتقني�ت الع�رض.
سالح الجوية:

ويجب امتالك �سالح اجلو بتقنية تك�فئ املثل الدويل؛ الأنه من راأ�س القوة امل�أمور به� زم�ن�، 
ومك�ن�، واأ�سخ��س���.. ت�س��نيع�، وتطويرا، وتدريب�، من ط�ئرات بطي�ر، وبدون طي�ر، مق�تلة، 
وح�ملة، وا�ستخب�رية، واأنظمة دف�ع جوي ت�سل اإىل اأبعد نقطة ميكن للعدو اخرتاقه�، واأنظمة 
دف�ع �س���روخي حتق��ق االأمن واحلم�ي��ة الت�مة للبالد، واأنظمة االت�س���الت اجلوية، و�س���ئر 
متعلق�ته�، وتدريب وت�أهيل دائم ملن يقوم بهم فر�س الكف�ية، واإن�س�ء كلي�ت ومدار�س ع�سكرية 

جوية متخ�س�سة، وفتح ب�ب الت�سنيع احلربي ال�س�مل ل�سالح اجلو ب�س�ئر متطلب�ته.
سالح البحرية:

وفر���س العن�ية الت�مة ب�س��الح البحرية؛ الأنه� من اأكرب اأرك�ن القوة الع�س��كرية املع��رضة، 

1- تقدم خترجيه.
2- أخرجه مسلم برقم 5058 من حديث عقبة بن عامر أنه قال »من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى«.
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وقد خ�س��ت �رضع� مب�س�عفة اأجور العمل فيه� عند الله، حتى َعَدل دوار البحر دم ال�سه�دة)1(، 
و»غزوة يف البحر كع�رض يف الرب«)2(.

ويجب على الدولة بن�ء اأ�سطول متك�مل من القوة البحرية من ب�رج�ت، وح�مالت ط�ئرات، 
و�سفن حربية، وزوارق، واإمداد، وغوا�س�ت، وم� يلزم له� من املوؤن والتجهيزات والدرا�س�ت 

واخلرباء واالأفراد املوؤهلني ت�أهيال ت�م�.
العدل في رواتب القوات المسلحة:

وفر���سٌ االهتم�م ب�أفراد القوات امل�س��لحة واالأمن يف رواتبه��م، واإعط�وؤهم العو�س املجزئ 
ع��ن املخ�ط��رة ب�الأنف���س؛ الأن الله اأمر ب�لع��دل واالإح�س���ن نثچ چ چ ڇ ڇمث 

)النحل:90(.
ولي���س من العدل اأن يبخ�س اأفراد اجلي�س واالأم��ن يف رواتبهم وحقوقهم، وم� مل يكن عدال 

ك�ن ظلم�، وهو حمرم.
وتع�ق��ب الدول��ة عقوبة اإلهية م��ن عند الله على الظلم، كم� هي �س��نة الل��ه على الظلمة، 

ويتخلف الن�رض لوجود املظ�مل.
ف�لواج��ب دفع الظلم وال�رضر عن منت�س��بي املوؤ�س�س��ة الع�س��كرية واالأمنية، ب�إعط�ئهم 
روات��ب ع�دلة ت�س��د ح�جي�ته��م و�رضوري�تهم وم��ن يعول��ون، والأن الله اأمر ب�الإح�س���ن 

مق�ب��ل االإح�س���ن نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحم���ن(، نثھھ ھ ھ ے 
ےۓمث )البقرة(.

وال اإح�س���ن فوق من يبذل دمه يف �س��بيل الله حم�ية لبالد االإ�س��الم وامل�سلمني نثٱٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )النساء(.

1- فيه حديث عند أبي داود برقم 2495 عن أم حرام عن النيب å أنه قال »املائد يف البحر الذي يصيبه القيء 
له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين«. قلت: سنده حسن صحيح.

2- أخرجه ابن ماجة بس��ند حس��ن يف الش��واهد برقم 2777 عن أبي الدرداء، أن رس��ول اهلل å قال »غزوة يف 
البحر مثل عشر غزوات يف الرب، والذي يسدر يف البحر كاملتشحط يف دمه يف سبيل اهلل سبحانه«. وأخرجه احلاكم 

يف املستدرك بسند صحيح برقم 2634. وقال على شرط البخاري. ووافقه الذهيب. وهو كما قاال.
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فيق�بل ب�إح�س�ن راتبه وو�سعه املعي�سي الذي يدفع عنه احل�جة والف�قة.
والأن اجلندية عمل ب�إج�رة؛ فهي مع�و�س��ة، ويحرم يف املع�و�س���ت الغنب، ف�إن ك�ن ف�ح�س��� 

ِجَع اإىل اأجر املثل. بطل العقد اأو اأرُْبِطل امل�سمى من العو�س وررُ
ل امل�سمى من الراتب املعني، ويرُنَظر اإىل  والث�ين هو م� ميكن اإجراوؤه يف وظيفة اجلندي، َفيْبطرُ
راتب اأمث�له يف الدول الع�دلة، ويرُعطى الو�س��ط اإن ا�س��تط�عت الدولة، اأو يعطى احلد االأدنى 

من اأجر املثل، ال �رضر وال �رضار.
ِرج له عن العدل واالإح�س�ن  ْ واإذا تق�عد اأو ا�ست�سهد اأو جرح ف�أعيق؛ اأعطي راتبه بال خ�سم خمرُ
اإىل البخ�س واالإ�س���ءة واجلور؛ والأن العقد املربم من�س��و�س فيه بق�ء الراتب يف هذه احل�الت؛ 

ويجب االإيف�ء ب�لعقود.
والأن اخل�سم املجحف ظلم، وهو حمرم يخرج من�سو�س العقد يف بق�ء الراتب عن مق�سوده، 
والأن ع��دم دفعه دفع� معت��ربا يف تلك احل�الت موؤد اإىل عزوف الن��س ع��ن اجلندية، اأو الرتدد 

وقت القت�ل، وهذه علة معتربة عند الفقه�ء يف القول ببق�ء راتبه اإن ا�ست�سهد)1(.
والأن ال�رضع ق�س��د اإكرام املج�هد يف الدني��� واالآخرة ففر�س الغن�ئم، و�رضع »من قتل قتيال 
فله �َس��َلبه«)2(، وَفَر�َس النفل)3(، وَفَر�َس ملن خرج بفر�س��ه فوق من خرج م��سي�)4(، ومن ح�رض 

املعركة بال قت�ل ير�سخ له)5(.
ع املع�و�س��َة ب�ملف�داة ملن بيده اأ�سري نثڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳمث )محمد:4(،  و�رَضَ
وم� عند الله اأكرب؛ فدل هذا التع�مل ال�رضعي على ق�سد ال�رضع اإكرام املق�تلني يف �سبيل الله، 

1- ذكره ابن قدامة يف املغين يف كتاب اجلهاد.
2- تقدم خترجيه.

3- قولنا »وفرض النفل« فيه ما أخرجه مس��لم برقم 4664 عن عبداهلل Ê أن رس��ول اهلل å قد كان ينفل 
بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة سوى قسم عامة اجليش واخلمس يف ذلك واجب كله.

4- قولنا »وفرض ملن خرج بفرسه..« حلديث أخرجه البخاري برقم 4228 عن ابن عمر È قال: قسم رسول 
اهلل å يوم خيرب للفرس س��همني وللراجل س��هما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثاثة أسهم 

فإن مل يكن له فرس فله سهم.
5- حديث الرضخ أخرجه مسلم برقم 4787 عن ابن عباس.
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والقوات امل�س��لحة واالأمن كذلك؛ الأنه� مرابطة حلم�ية بالد االإ�سالم وحم�ية الدين واالأنف�س 
واالأموال واالأعرا�س وعزة اأهل االإ�سالم.

وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسالمي موحد:
وفر�س على الدول العربية واالإ�س��المية اإن�س���ء حلف ع�س��كري موحد بقي�دة موحدة يقوم 

ب�حلم�ي��ة والدف��ع بكف�ءة ك�فية للتوازن الدويل امل�س��لح، وهو فر���س؛ لعموم نثھ ھ 
ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنفال(.

وحت�لف الذين كفروا ظ�هر ب�أحالف دولية كربى، وهذه علة احلكم؛ ففر�س على دول العرب 
هم دين� ودني�،  وامل�س��لمني حت�لف دويل مدين وع�سكري م�س���ٍه لذلك، واإال يفعلوا َفَتَنهم عدوُّ
وكرث الف�س�د الكبري يف االأر�س، ووقوع عليهم ال حم�لة، وهذه مف��سد كربى، ودفعه� فر�س، 

وال تدفع اإال بتح�لف دول العرب وامل�سلمني يف حلف مدين وع�سكري فوجب ذلك)1(.
تجنيد المرأة والشرطة النسائية:

وجتنيد املراأة اإن ك�ن يف مع�س��كرات م�س��رتكة خمتلطة بني رج�ل ون�س�ء حرم؛ الأنه و�سيلة 
ع�دت على مق�س��د حفظ العر�س ب�الإبط�ل، والو�س�ئل اإذا اأبطلت املق��سد بطلت؛ والأن حفظ 

العر�س يق�تل من اأجله، ومن قتل دون عر�سه فهو �سهيد)2(.
فق��دم على حفظ النف�س، وغ�ية التجنيد القت�ل حلف��ظ النف�س واالأموال واالأعرا�س والدين 
والوطن، وجتنيد املراأة اأدى اإىل عك�س مق�س��وده، وهو حفظ العر�س فبطل التجنيد امل�س��رتك 

بني رج�ل ون�س�ء.

1- هذه اآلية دليل على التعليل للحكم بدفع املفاس��د، فقد علل احلكم وهو وجوب املواالة للمؤمنني بدفع الفتنة 
والفس��اد الكبري، وتدل على أن الوس��ائل هلا أحكام املقاصد، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، لذلك فرض 
يف اآلية حتالف أهل اإلس��ام كوس��يلة لدفع حتالف العدو من الذين كفروا، ودفع مفاسد ذلك، وكل وسيلة تتخذ 

هلذا التحالف واجبة.
2- فيه ما أخرجه البخاري برقم 2480، ومس��لم برقم 378، واللفظ للبخاري عن عبداهلل بن عمرو È قال: 
مسعت النيب å يقول: من قتل دون ماله فهو ش��هيد. وما أخرجه أبو داود برقم 4774 عن س��عيد بن زيد عن 
النيب å قال »من قتل دون ماله فهو ش��هيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو ش��هيد«. قلت: 

سنده صحيح. وأخرجه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
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وجتني��د امل��راأة يف ح�لة فر�س العني للقت�ل يف �س��بيل الله يكون يف مع�س��كرات ن�س���ئية 
خ�ل�سة مهمته� توافق ط�قته� وو�سعه�؛ الأنه نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(، 

وو�سعه� دون الرجل ِخْلَقة.
ف�إن مل يكن القت�ل فر�س عني فتجنيده�، ولو يف مع�سكرات م�ستقلة، خالف مق�سد ال�رضع 

املن�سو�س »ال جه�د عليكن«)1(، ف�أ�سقط عنه� الطلب فر�س� وتطوع�.
وذه�ب من خرجت مع اجلي�س من اآح�د الن�س���ء يف زمنه å ال ي�ستدل به؛ النه تبع زوج اأو 
حمرم مق�تل ال لق�س��د قت�له� ابتداًء، ولو ق�تلت ا�سطرارا فال يبطل احلكم االأ�سلي وهو عدم 

الطلب عليه�، و�رضط القي��س امل�س�واة بني فرع واأ�سل ومل يثبت هن�.
وال�رضطة الن�س�ئية لالإ�رضاف على ال�سجون الن�س�ئية، وتفتي�س الن�س�ء املحت�ِج اإليه يف املن�فذ: 

�رضورٌة تقدر بقدره� ب�سوابطه�، وال تتج�وز ال�رضورات اإىل غريه� مم� لي�س ب�رضورة.
تجنيد األطفال:

َردُّ طف��ل اإن اأدخل يف القت�ل؛ ل��ورود الت�رضيع بذلك يف  وجتني��د االأطف�ل غري م���رضوع، ويرُ
ال�س��حيح، عن ابن عمر اأنه عر�س على ر�س��ول الله å للقت�ل فرده ثم عر�س عليه وقد بلغ 

ف�أج�زه)2(.
واإذن الوالدين يف التجنيد م�رضوع؛ الأن غ�يته القت�ل، وقد اأمر الله ب��ستئذانهم� فيه)3(.

اتفاقيات األمن واالستقرار العادلُة والمهيمنُة والقواتُ المشتركة:
واالتف���ق م��ع دول ولو ك�ف��رٍة على حم�ي��ة االأمن واال�س��تقرار الع���دل املتك�فئ الوطني 

واالإقليمي والدويل ال م�نع منه؛ الأنه اإذا حقق امل�س�لح املعتربة ودفع املف��سد ج�ز.
وقد عقد ر�سول الله å مع قوى اليهود وثيقة للحم�ية الع�مة للمدينة)4(.

1- تقدم خترجيه.
2- أخرج��ه البخ��اري برق��م 4097 عن ابن عمر È أن النيب å عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عش��رة فلم 

جيزه، وعرضه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة فأجازه.
 :å 3- قولن��ا »وق��د أمر اهلل« دليله يف صحيح البخاري برقم 5972 عن عبداهلل بن عمرو قال: قال رجل للنيب

أجاهد؟ قال: لك )ألك( أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
4- وثيقة الصحيفة تقدمت وهي صحيحة.
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وبدليل �سلح احلديبية؛ اإذ مق�سوده حتقيق االأمن واال�ستقرار لهم�.
واآلية حتقيق االأمن واال�ستقرار الع�دل بحفظ كل طرف مل� هو حتت �سلط�ته من دفع املف��سد 

وجلب امل�س�لح عن الدولة وعمن حت�لف معه� من الدول.
وقولن��� »االأمن واال�س��تقرار الع�دل املك�ف��ئ« احرتاز عن اتف�ق���ت دول الهيمنة والعلو يف 
االأر�س مع دول االإ�س��الم الق��سدة متكنَي دول العدو وم�سلحته ال م�سلحة دولة م�سلمة اإال 

اإن ك�نت تبع� غري مق�سود حتليال الإبرام االتف�ق.
فه��ذا الن��وع يح��رم الدخول في��ه؛ الأنه جع��ل العزة ل��دول الك�فري��ن على اأهل االإ�س��الم 
فخ�لف مق�س��ود ال���رضع نثگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث 

)املنافقون(.
والأنه ن�ق�َس امل�س���لح العلي� للدولة امل�س��لمة؛ وانتق�س �س��ي�دته�؛ ون�ق�س مق�س��ود اإبرام 
االتف�ق؛ فَحِفظ االأمن واال�س��تقرار لطرف على اآخر، وهذا بغي وظلم واإذالل وامته�ن للدولة 

امل�سلمة و�سعبه�، وهذا كله حمرم.
وقولن� »بحفظ كل طرف مل� هو حتت �س��لط�ته«: هو �رضط لدفع توهم اإن�س�ء قوات م�سرتكة 

لذلك، فله� حكم اآخر.
يف قولن� »واإن�س�ء قوات م�سرتكة من م�سلمني وكفرة« اإن ك�ن يف بالدهم ج�ز، واإن ك�ن يف 

بالد االإ�س��الم حرم؛ الأنه �رضر كبري ومف�سدة غ�لبة؛ لقوله نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃڃمث )النساء(، وهذا من اأعظم ال�سبيل للتمكني من رق�بهم.

وم�س�حله موهومة كحفظ ال�سالم يف بلد م�سلم فيه نزاع.
وفعل ذلك فر�س على املوؤمن��ني ب�لن�س نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۇ ۆ ۆۈمث )احلجرات(.
واإدخ�له��م قوات الذي��ن كفروا لذلك خالف الفر�س املن�س��و�س والتكليف به؛ والأن الدول 
املح�فظة على �س��ي�دته� ال ت�أذن بقوات حفظ ال�س��الم على اأرا�سيه� قطع�؛ الأنه انتق��س من 
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�سي�دته� وم�س�حله� وا�ستقالله�، وهذه مف��سد كربى معتربة فر�س دفعه�.
وال يجوز للدولة امل�سلمة االإذن بدخول اأي قوات م�سرتكة حلفظ ال�سالم اأو التح�لف اأو غري 
ذلك على اأرا�سيه�، ف�إن ا�سطرت يف مرحلة اال�ست�سع�ف واأمن من مف��سد هذه القوات على 

اأرا�سيه�، ف�ال�سطرار ب�طل واحلكم ب�ق على التحرمي.
وفر�س على الدولة تقوية نف�س��ه� ومنع تواجد قوات اأجنبية غري م�س��لمة على اأرا�س��يه�، 

ودعوى ا�سرتاط اأمن مف��سد هذه القوات موهومة؛ الأنه ال اأمن مع ا�سطرار و�سعف.
ف�إن ا�س��توؤجرت قوات غري م�س��لمة لدفع ع��دوان دولة ك�فرة ج�ز، الختي���ر اأهون ال�رضين 
ودفع اأعظم املف�س��دين، خ��س��ة اإن ك�نت الدولة امل�س��ت�أجرة م�س���ملة ب�رضط اأم��ن ح�اًل وم�آاًل 

وا�سطراراً.
ف�إن ك�ن لدفع عدوان دولة م�س��لمة فهو حمرم، ووجب على امل�س��لمني دفع ذلك ب�مل�س���حلة 
لعموم نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )احلجرات:9(، ف�إن تخ�ذل امل�س��لمون 

و�سعت امل�س�ألة على الفقه�ء حينئذ لتقديره�.
وم� قررن�ه يف الفقه الوظيفي من دخول جندي م�س��لم يف قوات حفظ ال�س��الم على اأر�س 
الدولة امل�س��لمة هو يف مرحلة اال�ست�س��ع�ف للدولة واإجب�ره� على ذلك، واجتي�ح اأرا�س��يه� 
ب�لقوة امل�س��لحة عند رف�س��ه� دخول قوات حفظ ال�سالم اأرا�سيه�، فحينئذ دخول م�سلم فيه� 
ِطيَع متح�سه� من م�سلمني فواجب، اأو غلبة عدد من اجلنود  اأوىل من متح�سه� للكفرة، واإن ا�سترُ
امل�س��لمني فيه�؛ فكذلك؛ فليتنبه لظروف و�رضوط كل واقعة حتى ال ي�سطرب ذهن ق�رئ مل 
يتنبه لفوارق امل�س���ئل و�رضوطه� احل�لية وامل�آلية والواقع واملتوقع امل�س��لحي، فيظنَّ تن�ق�س� 

ولي�س كذلك.
ال تسقط الصالة على الجندي في أمن وال خوف، ورخص العبادات:

واإذا ك�ن املوقع الع�سكري بعيدا عن امل�ء واحت�جوا م� لديهم ل�رضب ج�ز لهم التيمم لل�سالة)1(، 
للحدث االأ�سغر واالأكرب وهو اجلن�بة.

1- قد بينا ذلك يف كتابنا فقه املقاتل.
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وال ت�سقط ال�سالة يف �سلم وال حرب، وي�سلي اجلندي �سالة اخلوف عند ح�سول القت�ل اأو 
توقعه، وهي اأنواع بح�سب اخلوف والقت�ل �سدة وخفة)1(.

ويرتخ�س يف الفطر يف نه�ر رم�س���ن للمق�تل يف �س��بيل الله اإن ك�ن ال�سوم ي�سعفه عن 
قت�ل العدو لورود الرخ�سة)2(.

أذكار المقاتل:
وي�رضع للجندي احلف�ظ على االأذك�ر ال�سب�حية وامل�س�ئية واالأدعية اخل��سة بلق�ء العدو.

الفرار من الخدمة العسكرية:
والف��رار م��ن اخلدمة الع�س��كرية ح�لة ال�س��لم حم��رم؛ الأنه نق�س للعق��د نثڑ ککمث 
)املائ���دة:1(، ف�إن ك�ن الف��رار ح�ل احلرب ولق�ء العدو من الذين كفروا ا�س��تد حترميه، وهو من 

ال�سبع املوبق�ت املهلك�ت من كب�ئر الذنوب نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئمث )األنف���ال(، وحلدي��ث »اجتنبوا ال�س��بع املوبق�ت« 

وذكر منه� »والتويل يوم الزحف«)3(.
واإن ك�ن الفرار يف ح�لة حرب عدو م�سلم ب�غ نثہ ہ ہمث )احلجرات:9( حرم؛ الأنه مع 
نق�س��ه ب�لوف�ء ب�لعقد، يرتتب عليه �رضر كبري يف خذالن مق�تلني يف �س��بيل الله اأمرهم الله 

ب�لقت�ل �رضع�.

V V V V V

1- املصدر السابق.

2- املصدر السابق.
3- أخرجه البخاري برقم 2766، ومسلم برقم 272، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال: 
اجتنبوا السبع املوبقات. قالوا: يا رسول اهلل وما هن؟ قال »الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهلل إال 

باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات الغافات«.
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فقه التربية والتعليم
> نثٺ ٺ ٿ ٿٿمث )طه(

> »اإن اهلل ومالئكته واأهل ال�سم�ات والأر�سني حتى النملة يف حجرها وحتى احل�ت لي�سل�ن 

على معلم النا�س اخلري« �سحيح

> اأعطني تعليما اأعطك نه�سة، واعطني نه�سة اأعطك قيادة وريادة

> اإك���رام املعل���م ه���� يف حقيقة الأم���ر اإكرام لذواتن���ا واأنف�سن���ا؛ لأننا باإكرامه ُنْك���ِرُم اجليل 

والأمة جمعا

> الأم���ة الت���ي ل حترتم نف�سها ل حترتم التعليم، ول تهتم ب���ه، ومن امل�ؤكد اأنها لي�ست هذه 

الأمة؛ لأنها ولدت بالأمر نثچ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک 

ک ک ک گگمث )العلق(

> ل ميك���ن اأن يهت���م بالتعلي���م ال�سرتاتيج���ي والبحث واأدواته اإل م���ن كان يحمل يف قرارة 

نف�سه م�سروعا عظيما لل�طن والأمة

> املناه���ج التعليمي���ة اإذا و�سعها اخل���رباء ودر�سها امل�ؤهل�ن واأدارها الأكف���اء ل بد اأن حتقق 

م�سروع نه�سة �ساملة خالل عقدين على اأق�سى تقدير

> الغ����س والتزوير وت�سري���ب المتحانات وال�ثائق وال�سهادات وال�سم�سرة بذلك من اجلرائم 

الكربى والف�ساد يف الأر�س..
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فقه املؤسسة التعليمية والرتبوية
فر�س على الدولة خدمة العلم واملع�رف.

وكل معرفة وعلم يتعلق بخدمة ال�رضوري�ت، اأو احل�جي�ت، اأو التح�سين�ت فهو من و�س�ئل 
املق��سد، وك�ن مطلوب� �رضع�.

فم��� تعلق بخدم��ة الدين، اأو حفظ النف�س، وامل�ل، والعر���س، والعقل، واجلم�عة، فهي علوم 
مطلوبة يف ال�رضع، وحت�سيله� فر�س كف�ية يف اجلملة، وفر�س على الدولة حتقيق ذلك.

وي�س��مل هذا عل��وم الع�رض التكنولوجي��ة التي تبنى عليه� نه�س��ة الدول��ة واالأمة مدني� 
وع�سكري�.

تعريف التربية:
والرتبية: ميكن تعريفه� من خالل مالحظة مفردات م� تقوم به يف الواقع مب� ي�سمل االإن�س�ن، 
واملجتمع، والدول، وال�سعوب، واالإن�س�نية من االأمور، فنقول: الرتبية هي االإ�سالح ب�ملك�رم، 

وترك اأ�سداده� تعلمً� وع�دًة وقن�عًة وتدين�.
فقولن�: »الرتبية هي االإ�سالح«؛ الأن ذلك هو مق�سده�، فهو تعريف ب�لتف�سري.

وقولن�: »ب�ملك�رم« ج�معة �س�ملة للقيم، واالأخالق، واملح��سن، واملب�دئ الف��سلة.
وقولن� »ترك اأ�سداده�«، اأي كل م� ي�س�د االإ�سالح واملك�رم)1(.

وقولن��� »ع���دة«، هي مرحلة غ�ئية اأرُْوىل للرتبية؛ لتحويل الف�س���ئل اإىل ع�دات �سخ�س��ية، 
وجمتمعية يع�ب ت�ركه� وميدح ملتزمه�)2(.

وقولن� »قن�عة«، مرحلة ث�نية؛ الأنه� تلزم ال�سخ�س يف جمتمعه وغريه.
وقولن� »تدين�«، مرحلة ث�لثة رفيعة مق�س��ودة لل���رضع جتعل العمل ب�ملك�رم تدين�، وعقيدة، 
وتعبدا لله طلب� ملر�س�ته، فيلتزم به� يف ال�رض والعالنية، والر�سى، والغ�سب، فردا، اأو جم�عة، 

اأو دولة يف خمتلف الظروف احلي�تية، وهي اأعلى رتبة ت�سل اإليه� الرتبية.
1- إذ الرتبية خمتصة بالفضيلة؛ ألنها على الرذيلة ال تسمى تربية، بل تسمى احنرافا.

2- وهلذا اعتربت العادات والعرف يف األحكام، وجعل هلا قاعدة من القواعد الكربى وهي »العادة حمكمة«، وشرط 
ذلك استمرارها وعمومها وعدم خمالفتها للشرع.
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والرتبية واجب �رضعي، وت�أخذ و�س�ئلرُه� حكَمه� يف اجلملة.
المؤسسة التعليمية والتربوية:

مل� ك�نت الو�س���ئل ت�أخذ اأحك�م املق��س��د؛ ف�إيج�د املوؤ�س�سة التعليمية والرتبوية اأكرب و�س�ئل 
حتقيق التعليم والرتبية االآن، ف�إيج�ده� واجب؛ الأن الو�س���ئل له� اأحك�م املق��س��د، وهو واجب 

عيني على الدولة لتحقيق الفر�س الكف�ئي والعيني يف الرتبية والتعليم)1(.
-المؤسسة التربوية والتعليمية، أو التربية والتعليم:

وميكن تعريفه� اأنه�: عمل حكومي واأهلي منظم يدير التعليم والرتبية.
فقولن� »عمل«: جن�س التعريف يدخل فيه كل عمل.

وقولن� »حكومي واأهلي«: قيدان لذلك.
د �رضع�. �سِ وقولن� »منظم«: خرج به الع�سوائية التعليمية والرتبوية، فال يتحقق معه� م� قرُ

وهو قيد ال بد منه يدل على قي�م العملية الرتبوية على الرتتيب والتقنني والدرا�س��ة، وهذا 
واجب؛ الأنه يحقق املق��سد التعليمية.

وقولن� »يدير«: ي�سمل كل املهم�ت املنوطة به تلقي�، وتلقين�، وتطويرا، ومت�بعة.
وقولن� »التعليم والرتبية«: قيدان متمم�ن للتعريف؛ لبي�ن حمل هذا العمل املنظم املدير.

وال بد للدولة وال�س��عب م��ن وجود هذا الكي�ن املوؤ�س�س��ي؛ الأنه و�س��يلة مع��رضة ال ميكن 
قي���م العملية الرتبوية والتعليمية يف جميع مراحله� اإال به� وم� يتعلق به� من االإدارات العلي� 

والدني�، والو�س�ئل ت�أخذ اأحك�م املق��سد.
- شروط من يدير المؤسسة التعليمية:

ويجب اختي�ر: عدٍل را�س��ٍد كفٍء م�س��لٍم ب�لٍغ ع�قٍل خبرٍي لتويل املن�سب االأول يف املوؤ�س�سة 
التعليمية والرتبوية، �س��واء �س��مي وزيرا، اأو م� ك�ن ح�سب امل�س��مى يف الهيكلة الد�ستورية 

والق�نونية للدولة.

1- يف قولنا »لتحقيق الفرض الكفائي... اخل«: الفرض الرتبوي الكفائي هو ما يسقط الطلب به بقيام مجاعة تكفي 
لتأهي��ل خ��رباء تربويني يف كل جمال معني، أما الفرض العي��ين الرتبوي فهو األمور الرتبوية اليت جتب على كل 

فرد: كالرتبية على الصدق، وأداء األمانة، وترك الكذب واخليانة.
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وال بد من هذه ال�رضوط يف هذا املن�سب، ووكالئه، ونوابه، ومدراء عموم املك�تب الرتبوية 
يف املح�فظ�ت، وم��دراء املجمع�ت التعليمية، واملراكز، واملدار�س، واالأ�س���تذة، واملدر�س��ني، 
واملوجهني، واالأق�س���م واالإدارات؛ الأن هذه املوؤ�س�س��ة من اأخطر واأكرب املوؤ�س�س���ت م�سئولية 
لبن���ء االأجي�ل، والعق��ول، واالأنف�س، واالأم��وال، واالقت�س���د، واالأمن، واال�س��تقرار، وحفظ 
الدين، والن�س��ل، والن�سء، وحفظ كي�ن اجلم�عة، و�سي�دة و�سي��سة الدولة، والنه�سة القومية 

واحل�س�رية وال�سن�عية مبب��رضة اأو ت�سبب رئي�سي.
وال ميكن حتقيق هذه املق��سد ال�رضعية والواجب�ت الكربى اإال بنه�سة تعليمية وتربوية.

ووج��ب حينئذ اإق�مة كي�ن املوؤ�س�س��ة املديرة لذلك، وال يقوم به� على ه��ذا الوجه اإال الدولة. 
ِر�َس عين� على ويل االأمر ومع�ونيه خ��سة وعلى النظ�م احل�كم ككل اإق�مة هذه املوؤ�س�سة. َففرُ

ولت�أثري هذه املوؤ�س�س��ة يف حتقيق املق��س��د الكربى االآنفة الذكر؛ ال بد من ا�سرتاط العدالة؛ 
الأن الف��سق �س�قط العدالة يتعذر منه حتقيق هذه املق��سد؛ والأنه م� حفظ نف�سه تربوي� فكيف 

يحفظ ذلك للغري حفظ� حمقق� لالأهداف وامل�س�لح.
وقولن� »را�س��د«: الأن ال�س��فيه يف الراأي والت�رضف يقوم مب� يف�س��د ويتلف حتى على نف�سه، 

لذلك ���رضط لدفع م�ل اليتي��م اإليه بلوغه ور�س��ده نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 

مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النساء(.
واإذا حجر عليه الت�رضف يف مهم�ت من حقوقه اخل��س��ة به، لعدم ر�سده، وكرثة ف�س�د راأيه 
وت�رضف��ه؛ فحجره عن تويل الوالية الع�مة اأ�س��د وجوب�، خ��س��ة والية املوؤ�س�س��ة التعليمية 

والرتبوية.
وقولن��� »كفء«: اأي ق��وي اأمني موؤهل للعمل يف هذا املرفق، وق��د رد ال�رضع والية من فقد 
�رضط� موؤثرا وهو الكف�ءة، فق�ل å: »اإنك �س��عيف«)1(، فدل على ا�س��رتاط الكف�ءة ال�س�ملة 

للقوة واالأم�نة ونحوه�.

1- تقدم خترجيه.
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وقولن��� »م�س��لم«: الأن فر�س الط�ع��ة مقيد ب���أويل االأمر من املوؤمن��ني نثی ی ییمث 
)النساء:59(.

و»منكم«: قيٌد؛ فخرج غريهم، والأن التمكني يف الن�س هو اأمر ب�لتمكني للموؤمنني بذلك، اأي 
بتحقيق التمكني ملوؤمن ال لف��سق اأو ك�فر اأو من�فق.

والأن اخل��روج عن اأويل االأمر لو ارتكبوا كفرا بواح� عن دليل بره�ين من الكت�ب وال�س��نة 
م�رضوع، فال والية للك�فر ابتداء من ب�ب اأوىل.

والأن امل��واالة للك�فرين حمرمة نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پمث )املمتحنة:1(، 
وتوليت��ه على امل�س��لمني اأكرب واأعظم من امل��واالة؛ الأنه� والية ومواالة وزي���دة متكني؛ والأن 
الله يقول نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )النساء(. وتوليته عليهم اأعظم �سبيل 

فمنع ب�الأْوىل.
والأن ���رضط الوالية اإق�مة اأخ�س �س��ع�ئر االإ�س��الم من ال�س��الة وال��زك�ة واالأمر ب�ملعروف 

والنهي عن املنكر، ومنه اإق�مة امل�س�لح ودرء املف��سد.
وغ��ري امل�س��لم ال يقوم بذلك يف نف�س��ه وال غريه يف ال�س��الة وال��زك�ة وال االأمر ب�ملعروف 

والنه��ي ع��ن املنك��ر نثچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳمث 

)احلج(.
فتولية املوؤمنني ن�رضة لله وم�س��تلزم لن�رضته �سبح�نه، ومتكني اأعدائه لي�ست ن�رضة لله بل 

مع�سية م�ستلزمة ل�سخطه وخذالنه، وهذا يدل على عظم هذا ال�رضط.
وقولن� »ب�لغ ع�قل«: �رضط�ن لكل والية؛ الأن ال�سبي واملجنون ال نظر لهم� معترب على وجه 
امل�سلحة لنف�سيهم�، فواليتهم� على نف�سهم� ممنوعة؛ فمنعهم� من الوالية على الغري من ب�ب 

اأوىل؛ الأنه� نظٌر ع�م على النف�س والغري.
وقولن� »خبري«: �رضط اأولوي؛ الأن اخلربة ب�لتجربة، وتك�سب يف هذا العمل �رضيع�)1(.

1- قولنا »يف هذا العمل«: هو قيد؛ ألن من األعمال ما ال تكسب فيه اخلربة إال بطول ممارسٍة كالطب وسائر العلوم 
الشرعية واملهنية والتكنولوجية.
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- مصادر التربية
وم�س��در الرتبية اأم، ووالد، واأ�رضة، وجمتمع، وَمْدر�س��ة، ومعلم، وجترب��ة، وع�دة، وكت�ب، 

وموؤ�س�س�ت، ومنظم�ت، ونق�ب�ت، واإدارات.
- األم ومهمات واجباتها التربوية

ف�الأم واجب عليه� �رضع� تربية ولده� وولد زوجه� اإن ك�ن يف بيته�؛ الأنه� راعية وم�س��ئولة 
عن رعيته�، كم� يف الن�س »كلكم راع وكلكم م�س��وؤول عن رعيته االإم�م راع وم�سوؤول عن 
رعيته والرجل راع يف اأهله وهو م�س��وؤول عن رعيته واملراأة راعية يف بيت زوجه� وم�سوؤولة 
عن رعيته� واخل�دم راع يف م�ل �سيده وم�سوؤول عن رعيته والرجل راع يف م�ل اأبيه وم�سوؤول 
عن رعيته وكلكم راع وم�سوؤول عن رعيته«. ويف لفظ م�سلم »واملراأة راعية على بيت بعله� 

وولده وهي م�سئولة عنهم«)1(.
ويدل قيد »يف بيته�«: على وجوب الرتبية ابتداء من داخل البيت.

وي��دل قول��ه å »املراأة راعية«: عل��ى اأن هذا الواجب متعلق ب���الأم والزوجة لدخولهم� يف 
اللفظ.

وفيه كذلك وجوب الرتبية؛ لعموم االقت�س���ء يف قوله å يف احلديث »م�س��ئولة« ف�سمل 
امل�س��ئولية الرتبوية واجلن�ئية، عر�س�، ونف�س�، وع�سوا، وخلق�، ويدل كذلك على اأن م�سئولية 

ً� وزوجة- عن البيت وم� فيه. املراأة -اأرُمرّ
ويدل على انح�س���ر م�س��ئوليته� عمن عنده� يف البيت من قرُ�رضرّ كولد له�، اأو لزوجه�، اأو 
�سعيف كوالد اأو رحم لزوجه�، اأو يتيم كفله زوجه�. وكذا م�سئولة عن مت�ع، اأو م�ٍل لزوجه�، 
وال ت�س�أل عن م� يتعلق بهوؤالء خ�رج البيت من ت�سجيل مدر�سي، اأو ذه�ب بهم للم�ست�سفى، 
اأو مع�ملة مللف�تهم واأمورهم ال�سخ�س��ية يف اجله�ت املخت�س��ة، اأو اخلروج ل�رضاء مالب�س��هم 

وغذائهم، فهذه االأمور اأخرجه� مفهوم التقييد مل�سئولية املراأة ب�لبيت وم� فيه.
�رضرّ وال�سعفة الذين يف كف�لة زوجه� يف بيته لعموم  واإمن� اأدخلن� ولد زوجه� ونحوهم من القرُ

1- تقدم خترجيه.
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داللة احلديث، وعدم ق�رضه على ولده� فقط، ويوؤيده رواية م�س��لم املتقدمة، ففيه� الت�رضيح 
ب�أنه� راعية على ولد زوجه�.

ويدل ب�لالزم على بق�ئه� يف البيت للقي�م بهذه امل�سئولية، وتخرج م� مل يكن اخلروج ت�سييع� 
لهذه االأم�نة.

وعليه� اإر�س�ع ب�رضطه ال�رضعي وهو كونه� والدة اأو مر�سعة ِبِعَو�س لن�سو�س االآي�ت يف 
ذلك، وعليه� ح�س�نة ورع�ية �سحية ومعنوية، ومتري�س يف املنزل، وتعليم دين وخلق ومت�بعة 
لذلك، ولدرا�سته ومذاكراته وواجب�ته، وخ�سو�سي�ته كمعرفة من ي�س�حب ك�سديق يف لعب 
وتعل��م. كل هذا ونحوه من م�س��ئولي�ت االأم والزوجة عمن حت��ت يده� يف البيت من االأطف�ل 
لزوجه��� اأو لهم��� داخل يف عم��وم الن�س على امل�س��ئولية يف احلديث، والأن ه��ذه االأمور من 
مة وللن���س نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(،  كَّ َ خ�س���ئ�س البيت ع�دة وغ�لب�، والع�دة حمرُ
ولي�س من املعروف تركه� ولد زوجه� ونحوه عر�سة لالأ�رضار املرتتبة على عدم قي�مه� عليه 

مب� ي�سلحه دين� ودني�)1(.
- الوالد وواجبه تربويا:

واأم��� واجب�ت الوال��د يف الرتبية ففر�س عليه م� يف احلديث »الرجل راع وهو م�س��ئول عن 
رعيته« من الرتبية لولده ويتيم يكفله، وولد زوجته اإن ك�ن عنده ك�فال له وهو ك�ليتيم، وولد 
ولده اإن ك�نوا يف بيته، اأو مع اأبيهم يف م�سكن اآخر ميكن مت�بعتهم مع تق�سري اأبيهم، اأو �سفره، 

اأو مر�سه، اأو موته وا�ستط�عة جدهم ذلك.
وك��ذا واجب على الرجل تربية اإخوته ال�س��غ�ر اإن ك�نوا مع��ه يف بيته لعموم »والرجل راع 
وهو م�سئول عن رعيته« �سواء ك�نوا اأيت�م�، اأو ملر�س وعجز والدهم، اأو �سفره وال ق�ئم عليهم 
غريه مم� ال يقوم به اإال الرج�ل، اأو ك�ن والدهم حي� �س��حيح�، ولكنه و�سعهم عند اأخيهم؛ لعلِة 
مرتتب��ة على �س��كٍن يف ريف اأو مدين��ة، اأو لغري علة، وهذا يف االأ�س��ل اجلملي ومبني على 

اال�ستط�عة.

1- فصلنا هذا يف فقه الطفل والولد وفقه املرأة من كتابنا هذا.
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وكذلك اأجنبي لو و�س��ع ولده يف منزل �سديقه لعلة كدرا�سة، اأو اأم�ن، اأو �سفر ونحو ذلك 
لزم على ال�سديق وزوجته العن�ية بهم تربوي� عند اال�ستط�عة؛ الأنهم قبلوا حتمل االأم�نة، ف�إن 
مل تقبل الزوجة يف هذه ال�س��ورة فال يلزمه�، الأنه تكليف له� مب� مل يكلفه� به ال�رضع، وعلى 
الزوج -حينئذ- القي�م على �س��وؤونهم بنحو ا�س��تئج�ر ح��سنة لهم، ف�إن مل ي�ستطع لزمه عدم 

القبول دفع� لتحمل االأم�نة.
واأم��� النفق�ت فعل��ى والدهم، اأو م��ن تلزمه �رضع� يف هذه امل�س���ألة وم� قبله� من امل�س���ئل 

امل�س�بهة.
ويج��ب على املراأة من امل�س��ئولية وك��ذا على الرجل م��� ك�ن ج�ري� على الع��رف الع�دل)1( 

نثۉ ۉېمث )النساء:19(.
وكل م� يتعذر، اأو ي�س��ق على املراأة اأو الرجل م�س��قة ظ�هرة خ�رجة عن املعت�د �س��قط عنه 
التكلي��ف ب��ه نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البق���رة:286(، فال تكلي��ف عليهم� يف تلك 
امل�س��قة، اإال بوالدي��ن وولد وزوج، وزوجة، وكذا كل م� هو خمت���س ب�الآخر عرف� لزمه لالأمر 

ب�لع�رضة ب�ملعروف.
وقولن��� »خمت�س ب�الآخر« اأي ب�أحد الزوجني من اأبيه واأمه وولده من غريه�، ف�إن واجب القي�م 
عليه��م مفرو�س على الزوج واإال الأدى اإىل مف��س��د العقوق والتلف، ومل��� ك�ن رع�ية الرجل 
لهوؤالء متعذرة يف الغ�لب الن�سغ�له ب�أمور العمل وطلب الرزق خ�رج البيت فعلى املراأة القي�م 
بذل��ك الأنه من الع�رضة ب�ملع��روف امل�أمور به� يف الن���س نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(، 
ولي���س من املعروف ترك الزوجة هوؤالء بال رع�ية ح�س��نة مل� فيه م��ن االإ�رضار بهم وبزوجه�، 
ف�إن رف�س��ت الزوج��ة رع�ية والدي زوجه� ال�س��عيفني املقيمني معه يف بيت��ه حتت نفقته اأو 
رف�ست رع�ية ولد زوجه� الق��رض املقيم مع اأبيه يف نف�س البيت فال بد -حينئذ- من ت�رضرهم 
وت���رضر الزوج للح��وق االأذى ب�أخ�س اأهله يف عمود الن�س��ب والدا وول��دا، وعليه -حينئذ- 
وعظه��� واملح�ولة معه�، ف�إن اأب��ت اإال تركهم بال رع�ية وترتب على ذلك ال�رضر فيحرم عليه 

1- قلنا »العادل«: احرتازا عن العرف إذا كان جائرا على أحدهما جورا ظاهرا خمالفا للشرع.
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تقدمي اإر�س���ئه�، ف���إن طلبت اإخراج اأبويه اأو اأحدهم� من بيت��ه اأو منعهم� اأو اأحدهم� من دخول 
البيت فهي امراأة �س��وء خ�لفت االأخالق والعرف والع���رضة ب�ملعروف ووجب وعظه� كم� اأمر 
الله ف�إن اأ�رضت حرم مط�وعته� الأداءه اإىل اأعظم الكب�ئر وهو العقوق، وحينئذ تتزاحم مف��سد 
كربى مع م�س��لحة بق�ء الزوجة فيقدم هن� دفع املف�س��دة الكربى بط�عة الوالدين وبرهم� واإن 

اأدى ذلك اإىل مف�رقة تلك الزوجة ب�إح�س�ن عند تعذر اجلمع.
والأن ال���رضع اأق��ر م� ج��رت به الع�دات على الن�س���ء يف البيت وم� يتعلق ب��ه وم� جرت به 
الع���دات على الرج��ل واالإقرار �رضع، والع���دة حمكمة، وهذه االأمور مم� ج��رت به� االأعراف 

والع�دات واأقره� ال�رضع الأنه� من املك�رم يف كل االأمم.
- التربية المجتمعية

وعلى االأ�رضة واملجتمع وكل راٍع م�س��ئولية على الرعية »اأال كلكم راع وهو م�س��ئول عن 
رعيته«.

وهذا يدل على واجب امل�سئولية على اجلميع؛ للعموم يف الن�س، وال بد من وجود رعية لكل 
�س��خ�س حتت يده، ف�الأ�رضة، واملجتمع، واملدر�سة، والوالة، واجلم�ع�ت، واالأحزاب، والنق�ب�ت، 

واملوؤ�س�س�ت، واملنظم�ت، واالإدارات، وامل�سيخ�ت، كلٌّ م�سئول عن رعيته.
والرتبية املجتمعية فر�س كلي اأ�سله نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث 

)املائدة:2(.
وهذا اأمر، وهو يدل على وجوب التع�ون على الرب والتقوى. والرتبية من الرب والتقوى.

فواجب عل��ى املجتمع مع�جلة الظواه��ر واملظ�هر املنكرة والتع�ون عل��ى ذلك، وحرم تعبئة 
الن�سء وال�س��ب�ب و�رضائح الن��س بع�س��بية من�طقية، اأو ن�سبية، اأو �ساللية تن�رض اأفراده� ولو 
عل��ى ب�طل كحم�ية ق�ت��ل اأو معتد، اأو ق�طع طريق، اأو ن�هب م�ل اأن ميثل لالإن�س���ف، اأو تفيد 

تعيينً� من�طقيً� للوالية ملوؤهل اأو غري موؤهل ملجرد علة التع�سب.
ويحرم ت�سجيع اأو �سكوت عن اأفع�ل اأو اأقوال اأو اعتق�دات تفرق ال�سف.

واملن��ع �س���مل الأي دعوات ت�س��طريية، اأو من�طقية، اأو �سي��س��ية، اأ وت�س��ييع لل�س��عب، اأو 
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قطيع��ة ومتزيق اأ�رضي اأو جمتمعي، وقد لعن ال�رضع من خبب امراأة على زوجه� اأو زوجً� على 
زوجته)1(.

اأي األقى بينهم� البغ�س���ء وال�س��حن�ء؛ الأدائه اإىل الفرقة بينهم�، وت�س��ظي االأ�رضة، وم� ك�ن 
��ه امل�نعةرُ مبلغ ال�رضورة الدينية  تخبيب� جمتمعي� اأو �س��عبي� ك�ن اأكرب يف اجلرم الب�لِغ ن�سو�سرُ

والقطع ال�رضعي داللًة و�سنداً يف القراآن وال�سن واالإجم�ع وفتوى العلم�ء.
وه��ذه الدعوات من اجل�هلية »اأبدعوى اجل�هلية واأن� بني اأظهركم«)2(، »ومن دع� اإىل ع�س��بة 

فهو من جثى جهنم واإن �س�م و�سلى وزعم اأنه م�سلم«)3(.
وال�س��كوت املجتمع��ي عل��ى املف��س��د منك��ر نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎمث )املائدة(.
ومن الرب واملك�رم قي�م املجتمع اأ�رضاً، وقي�داٍت، ووجه�ء، ورج�ال، ون�س�ء، ب�لرتبية على تنمية 

الف�س���ئل، وترك الرذائل، وغر�س وتكري�س مع�ين املجتمع الف��سل نثٱٻ ٻ ٻ 
ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )العصر(.

فيجب التوا�سي بحفظ االأعرا�س و�سي�نته� من قذف، اأو �ستم، اأو �سخرية، اأو غيبة، اأو تن�بز، 
اأو همز وملز وتنق�س؛ الأنه� حمرم�ت ب�لن�س��و�س القطعية، وكذا حم�ربة االإ�س�عة)4(، اأو تع�ل 
بن�سب اأو م�ل اأو عق�ر اأو مركب اأو بيت، اأو مغ�الة اأث�ث وترف يف ذلك، اأو يف م�أكل وم�رضب 

وملب�س خ�رج خمرج االإ�رضاف والبطر، وذلك للن�س��و�س امل�نعة من هذه االأمور نثۆ ۈۈ 

 Ê 1- حديث »من خبب..« حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم 2177 بسند على شرط مسلم عن أبي هريرة
قال: قال رسول اهلل å »ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده«.

2- تقدم خترجيه، وأصله يف الصحيحني بلفظ »ما بال دعوى اجلاهلية«، »دعوها فإنها منتنة«.
3- تقدم خترجيه.

خبمبمث  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  نثۆئ   -4
)الن���ور(، نثى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئمث )احلج���رات:11(، نثک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.



399املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 399املقدمة فـي فقه الع�رص398 املقدمة فـي فقه الع�رص 398

ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )األنع���ام(، نثۈئ ېئ ېئېئمث )اإلس���راء(، نثېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئمث )الفرقان(.

ويتوا�سى الن��س بتوعيٍة: ب�أمر ونهي، وترغيب وترهيب، وت�سجيع، وحث، وحتذير، واإنك�ر، 
وق��ول، وفعل ل�س��غري وكب��ري، لقريب وج�ر، وزوج وزوج��ة، وذكر واأنث��ى، وق�ئد ومواطن 
للو�س��ول اإىل تقليل وتعطيل املف��س��د واملنكرات وم�س�وئ االأخالق وتكثري وغلبة امل�س�لح 

واملك�رم والف�س�ئل.
ويرب��ى املجتمع عل��ى قول احلق، وتعظيم لق���ء الله، واإق�مة ال�س��لوات، وتوزيع الزكوات، 
والنفق�ت، و�س��لة االأرح�م، وجندة واإغ�ثة ملهوف، واإ�سع�ف مري�س، واإع�رة م� يع�ر، واإرف�ق، 
وقر�س مع�رض، وتزويج عزب، وتي�سري مهر وم�س�ريط، والتو�سط يف البن�ء واالأث�ث واللب�س 
والطع�م، وزي�رة املري�س، وال�س��ه�دة ب�حلق، والتوا�س��ع للخلق، ون�رضة مظلوم، وقمع ظ�مل، 

وكف�لة يتيم، و�سعي على االأرملة وامل�سكني، واإح�س�ن البن ال�سبيل.
ومراقبة التعليم والتع�ون مع ال�سلطة يف اخلري، واملح��سبة وعزل الف��سدين وت�سجيع وتكرمي 

من اأح�سن واأبدع؛ الأن جزاء االإح�س�ن ب�الإح�س�ن.
وب�جلمل��ة ف�لرتبي��ة املجتمعية م��ن اأهم الواجب�ت ال�رضعية، وم�س��مولة بعموم الن�س��و�س 
يف التع���ون على الرب والتق��وى، واالأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر وبخ�س��و�س كثري من 

الن�سو�س يف االأخالق، واالأعم�ل املر�سية وم� ي�س�ده�.
مجانية التعليم

والرتبية والتعليم قرين�ن.
ويج��ب عل��ى الدول��ة رع�يتهم�، ومت���م امل�س��لحة اأن توفر الدول��ة التعلي��م والرتبية جم�ن� 
للمواطنني، وتدفع من امل�ل الع�م تك�ليف ذلك؛ الأنه م�ل ع�م و�س��ع للم�س��لحة الع�مة، ومن 
اأعظمه� واأواله� التعليم والرتبية؛ ولرتتب مف��سد جمة على جت�رية التعليم الر�سمي؛ النت�س�ر 
اجله��ل -حينئ��ذ- يف �رضيحة كبرية من الن��س وذلك يوؤثر على نه�س��ة ع�مة، ومنو اقت�س���د، 

وكرثة بط�لة، وزي�دة فقر، وتدهور اال�ستثم�ر، و�سعف الدولة عموم�.
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ودفع هذه املف��سد بتويل الدولة ملج�نية التعليم للن��س، خ��سة يف فرو�س الكف�ي�ت فال تتم 
اإال بذلك، فتعينت على الدولة.

ومنعن� من جت�رية التعليم الر�س��مي يفهم منه اأن هذه املف�س��دة ال تكون اإال بفر�س ر�س��وم 
مق�س��وده� التج�رة والربح، اأم� الر�س��وم االعتي�دية الرمزية التي ال يرتتب عليه� م�سقة على 

عموم الن��س فال م�نع منه�.
واأخ��ذ االأج��رة على تعليم العلم والقراآن م�س���ألٌة غري هذه؛ الأن مبحوثه��� يف اأخذ االأجرة من 

املتعلم ال من بيت امل�ل، فمنع االأول واأجيز االآخر، وقد �سبق)1(.
سن التعليم والتربية، وحق التعليم للجميع:

وحق التعليم للجميع ذكورا واإن�ث�؛ لعموم الن�سو�س يف �س�أن العلم، و�سن التعليم الدرا�سي 
من التمييز والقدرة على التعلم، واأوله اأربع، واأو�س��طه وغ�لبه �ست �سنوات، بخالف الرتبية؛ 
ف�س��نه� قبل الرابعة بدليل قول النبي å للح�سن اإْذ اأراد اأكل التمر من ال�سدقة »كخ كخ اإن� 

ال حتل لن� ال�سدقة«)2(، وقوله »كخ كخ« زجر يق�ل لل�سبي قبل نطقه الكالم.
وجرت الع�دات على زجر ال�س��بي عن اخلط�أ وحتذيره من اأمور كلم�س الن�ر اأو الوقوع يف 
حفرة اأو اأكل �س���ر، وكل هذا ب�الأفع�ل والزجر املن��س��ب تعليم� له، ويح�سل ذلك قبل نطقه، 

وت�ستمر الرتبية يف �س�ئر مراحل احلي�ة.
وعم��وم الرتبي��ة ودوامه�؛ لعم��وم االأمر ب�ملع��روف والنهي عن املنكر والتع���ون على الرب 

والتقوى.
وهي اأو�سع معنى من التعليم الدرا�سي، اإذ يقوم به� االأفراد واجلم�ع�ت واملوؤ�س�س�ت، ف�جلي�س 

يربي اجلندي على ال�سبط واالن�سب�ط وال�سرب والط�عة واجللد وال�سج�عة.
ويف الوظ�ئف يرُربَّى ب�لقدوة، اأو القوانني على االأم�نة واأداء العمل بكم�له ومراقبة الله، ويف 

1- راجع الفقه الوظيفي.
2- قولنا »بدليل قول النيب å للحسن...« قلت: هو يف الصحيحني )البخاري برقم 1491، مسلم برقم 2522( 
م��ن حديث أبي هريرة Ê قال أخذ احلس��ن بن علي È مترة من مت��ر الصدقة فجعلها يف فيه فقال النيب 

å كخ كخ -ليطرحها ثم قال- أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة.
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املجتمع على الع�دات واملك�رم احل�سنة.
اأم� التعليم الدرا�س��ي فله حد مرحلي ينتهي به بدءا ب�البتدائية وانته�ًء ب�ل�سه�دات العلي� يف 

الدرا�س�ت اجل�معية العلي�.
وال حد للتعليم بعد ذلك، جتربة وخربة وبحث� ووهب� اإلهي�)1(.

وك�ن الر�سل واالأنبي�ء يوحى اإليهم يف االأربعني من العمر ويعلمهم الله ال�رضائع ويبلغونه� 
ويعلمونه� للن��س يف كل �سن، كلٍّ بح�سبه.

وق��د يفتح الل��ه على �س��بي كيحي��ى نثٱٻ ٻ ٻٻ پ پ پپمث 
)مرمي(، وعي�س��ى يف املهد نثچ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ککمث )مرمي(.
أركان التعليم والتربية

واأرك�ن التعليم: منهج، ومدر�س، واإدارة، وط�لب.
أواًل: المنهج

ف�ملنهج الدرا�سي ي�سعه علم�ء يف ال�رضيعة وخرباء وخمت�سون يف علوم الع�رض وتربويون 
يف مفردات املنهج واأ�سوله وو�س�ئله، وكٌل يف تخ�س�سه.

- شرط من يضع المناهج
و�رضط هوؤالء مت�م املعرفة واالخت�س����س فال يجوز غري اأهٍل نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئمث )اإلسراء(.
و»ِعْلٌم« نكرة يف �س��ي�ق النفي تعم كل علم؛ فيدخل علم ال�رضيعة وعلومرُ فرو�س الكف�ي�ت 

املتعلقة مب�س�لح اخللق من طب، وتكنولوجي�، وت�سنيع، وهند�سة، وغريه�.
وال يدخل اأحد يف جلنة املن�هج جلم�لة، اأو اإ�س��الح و�س��ع، اأو لقراب��ة؛ الأنه� والية من اأعظم 

1- قولنا »جتربة وخربة وحبثا ووهبا إهليا«.. هذه األربعة -يف نظرنا- هي مصادر للتعلم والتعليم وطرقه، فالتجربة 
هي اليوم أس��اس العلم التجرييب، واخلربة أس��اس يف التمكني والتوس��ع، والبحث هو طريق التحقيق للمس��ائل، 
والعلم الوهيب أمر رباني يهبه اهلل ملن يش��اء وكيف يش��اء، فكم من ش��خص طلب العلم مع آخر فيزداد الفتح على 

أحدهما؟
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الوالي���ت، وعمله� اإىل عموم اخللق متعد ب�الإح�س���ن اأو االإ�س���ءة، وم� تع��دى اإىل الن��س من 
االأعم�ل عظم اأجره يف ب�ب امل�س�لح، وعظم وزره يف ب�ب املف��سد.

وتتعل��ق ب�ملن�هج من املق��س��د الكربى: حفظ الدي��ن، وامل�ل، والنف���س، والعر�س، والعقل، 
واجلم�عة.

وهذا اأكرب مق��سد ال�رضيعة ال�رضورية، وال بد -�رضورة- اأن تكون املن�هج خ�دمة حلفظه� اأو 
اإهداره�، وال و�سط بني احلفظ واالإهدار؛ الأن تبعي�س حفظ الدين اأو امل�ل اأو النف�س اأو العر�س 
اأو العقل اأو اجلم�عة اإهدار له� حقيقة، وقد لعن الله من ر�س��ي بحكمه يف موا�س��ع وترك يف 

موا�سع نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )النور(، نثڃ ڃ چ چ 
چچمث )البقرة:85(.

ِزَل وجوب�؛ الأنه غري اأهل حلفظ  ف�إن ك�ن هذا التبعي�س التخريبي علته جهل وا�سع املن�هج عرُ
واأداء االأم�نة، واأرُ�سِلح املنهج حينئذ وجوب� ب�أن ي�سعه موؤهل كفوؤ؛ الأن اإ�سالحه من دفع ال�رضر 

وهو واجب.
ه -مع علم ح�له- ف��س��ق�ن،  اأو ك�ن تخري��ب املن�هج خلدمة قوى خمربة، ف�لوا�س��ع ومن والَّ
ومف�س��دان يف االأر�س، ويجب حم��سبتهم ومق��س�تهم وعزلهم اإن اقت�سى االأمر، وقد جتتمع 

هذه العقوب�ت اأو بع�سه� بح�سب الن�زلة زم�ن� ومك�ن� وبح�سب م� يرتتب عليه� من ف�س�د.
اأو ك�ن ف�س���د املنه��ج بت�آمر ومكر م��ن َخَدَمٍة مل�رضوع مع�ٍد لالأمة، اأو ع�ئل��ي، اأو ط�ئفي، اأو 
مذهبي، اأو من�طقي ابتغ�ء متكني هذه الفئة لنف�سه� يف البالد والدولة، ويكون اإف�س�دهم املن�هج 
ق�ئم على مق�س��ود هدم املق��سد الكربى التي يقوم به� كي�ن ال�سعب، ت�سهيال لهم فحكمهم 

اأنهم مف�سدون يف االأر�س واجب عزلهم.
- أعضاء لجنة المناهج:

وال يدخل يف جلنة اإعداد املن�هج اإال م�سلم ع�قل ب�لغ عدل ع�مل خبري بتخ�س�سه.
فال يجوز اأن ي�سعه� غري م�سلم، وال ف��سق، وال غري �س�لع يف علمه؛ الأن عدم الن�سيحة يف 

مهم�ت يف املنهج وارد غ�لب� من هوؤالء.
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وال م�نع يف علوم التكنولوجي� احلديثة من ا�ست�س���رة م�هر �س��ليع فيه�، ولو ك�فرا اإن عدم 
م�س��لم، ب�رضط التحقق مم� اأ�س���ر به من جه�ت متخ�س�س��ة مم�ثلة من�ف�س��ة؛ الأن هذا من مت�م 

الن�سح الأهل االإ�سالم، والدين الن�سيحة.
وقولن� »من�ف�سة«؛ الأنه� اأقرب اإىل االإ�س�رة ب�حلق حر�س� على �سمعته�.

وجوب وضع خطة المناهج ووجوب التزامها
ف�إذا مت و�سع املن�هج: و�سعت خططه� يف التدري�س؛ الأن ال�سري بع�سوائية مذموم يف ال�رضع 
نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )امللك(، فذم امل��سي املكب ومدح 

امل��سي على املنهج ال�سوي امل�ستقيم.
والأنه خالف لالإح�س�ن امل�أمور به نثھھمث )البقرة:195(.

والأدائه اإىل ال�رضر واملف��س��د الكثرية، فوجب دفعه بو�س��ع خطة ال�سري يف املن�هج ومت�بعة 
تنفيذه� طوال الع�م.

ويجب �رضع� على مدر�س، و�س�ئر اجله�ت الرتبوية والتعليمية االلتزام بتنفيذ خطة املن�هج، 
وي�أثم املن�ق�س له�؛ الأن ط�عة اأويل االأمر واجبة، وهذا منه، في�س��مله عموم االأمر ب�لط�عة يف 
الن�س نثی ی ییمث )النس���اء:59(، والأنه� ط�عة ق�ئمة على م�س�لح غ�لبة فلزمت؛ والأن 
من�ق�سته خلطة املنهج خالف مق�سود ال�سورى التي بني عليه� و�سع املن�هج، وخططه� التي 
حتقق م�س���لح ع�مة تربوية وتعليمية واإ�س��الحية؛ ب�س��ورى وبحث مع اأه��ل املعرفة والعلم 

واخلربات املختلفة والله يقول نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )األنبياء(.
وهذا الن�س �س�مل لهم؛ ويقول �سبح�نه نثں ں ڻمث )الشورى:38(، وهذا ع�م ي�سمل 
هذا االأمر، والأن عقد التدري�س، اأو العمل يف الرتبية والتعليم، �رضطه االلتزام ب�ملن�هج وخططه�، 
وهذا �رضط �س��حيح معترب �رضع�؛ الأدائه اإىل امل�س���لح الغ�لبة الكثرية، ويحرم خم�لفة �رضط 
العقد ال�سحيح املعترب؛ الأنه من مق�سود العقد الالزم الوف�ء به نثڑ ککمث )املائدة:1(.

والأن الله اأمر بط�عة اأويل االأمر يف كل م� فيه م�س��لحة ع�مة معتربة، ومنه� وال بد ال�س��ري 
على املن�هج وخططه� الرتبوية والتعليمية، وهذا هو االأ�سل.
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وحرم تفوي�س و�س��ع املن�هج وخططه� جله�ت ج�هلة، اأو م�س��لة بعمد اأو غري عمد، ب�إج�رة 
عدو له� اأو بدون اأجر.

ف�إن ح�س��ل ذلك وجب على مدر�ٍس و�س���ئر اجله�ت التعليمية فع��لرُ م� يع�لج اخللل، من 
بي�ٍن لل�س��واب اأثن�ء التدري�س، واإعداد مذكرات م�س�حبة للط�لب تغني وت�سحح م� اأرُْف�ِسد 

يف املن�هج.
ووج��ب على نق�ب���ت التعليم اتخ�ذرُ و�س���ئل التغيري ال�س��لمية؛ لدفع الف�س���د مبظ�هرات اأو 

احتج�ج�ت اأو اعت�س�م ونحو ذلك ب�رضوط يف مو�سعه�)1(، وهذا كله اأدنى الواجب.
واأعاله قي�م ال�سعب: مبح��سبة ومق��س�ة مف�سدي من�هج التعليم، وعزل متورط يف ذلك؛ الأن 

ف�س�د املن�هج من الف�س�د العظيم يف االأر�س، ودفعه واجب.
ف�إن ق�م به من ال�سعب فئة وا�ستط�عوا؛ �سقط فر�س الكف�ية، ورفع االإثم عن الن��س.

واإال فواجب على الك�فة تعزيزهم ون�رضتهم بك�فة الو�س�ئل حتى التغيري للمنكر.
وه��ذا من اأك��رب االأمر ب�ملع��روف والنهي عن املنكر والتع���ون عليه؛ لتعلق��ه ب�ل�رضورات 
الك��ربى، والتع�ون يف ذل��ك فر�س؛ الأدائه اإىل زوال وكف املنك��ر وف�ِعِله بقوة اجلم�عة، ولو 

ك�ن يف اأعظم الوالي�ت رئ��سة اأو وزارة اأو غريه�.
- تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية منكر:

وجعل مواد ال�رضع واللغة غري اأ�س��س��ية يف املراحل االبتدائية واالأ�س��سية والث�نوية؛ تعمد 
يف ت�س��ليل اجلي��ل بدينه وهويته العربية واالإ�س��المية التي تو�س��له لفه��م ال�رضيعة، وهو 
من ال�س��د عن �س��بيل الله وحم�ربة الله ور�س��وله؛ الأدائه اإىل اجلهل ب�لله ور�سوله ودينه، 

و�رضوري�ت التكليف.
والأن جعله� يف املواد اله�م�سية غري االأ�س��سية تربية عملية للجيل على عدم تعظيم �سع�ئر 
الل��ه ودين��ه واالهتم�م به؛ النطب�ع ه�م�س��يته� يف ذه��ن اجليل؛ ويظن اأن��ه ال يجعله� اخلرباء 
الرتبويون ه�م�س��يًة مع �س��كوت ال�س��س��ة، وجم�ل�س الربمل�ن، اإال اأنه� غري معظمة وال مهمة 

وال �رضورية.
1- راجعها يف آليات التغيري من كتابنا هذا.
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بل قد ينغر�س يف قلوبهم اأنه� لي�س��ت مم� يالئم الع�رض ونه�س��ته؛ لذلك مل جتعل اأ�سال، وال 
اأ�س��س� يف التعليم.

وهذا الف�س�د والت�س��ور املنحرف يبني اأن عدم االهتم�م ب�ملواد ال�رضعية والعربية يف املن�هج 
من اأعظم املح�ربة لله ور�سوله وال�سد عن �سبيله.

وينبني عليه من املف��سد الف�ح�سة الع�مة املوؤثرة على اجلم�عة والكلمة والقوة.
ْرقة وان�س��ق�ق �س��ف اأهل االإ�سالم اإال ب�إ�س��ع�ف م� يجمعهم كفر�س �رضعي  وال تظهر الفرُ
وهو دين االإ�س��الم وم� فيه من االأمر ب�جلم�عة، والعدل واالإح�س�ن، ونبذ املظ�مل واإيت�ء احلقوق 

واحلري�ت والتكرمي لالإن�س�ن وتعظيم الله ور�سوله واإق�مة الدين.
ويظهر م� يف الن�س »اتخذ الن��س روؤو�س��� جه�ال ف�أفتوا بغري علم ف�سلوا واأ�سلوا«)1(، وهذه 

مف��سد كثرية وكبرية.
وال ب��د اأن تظه��ر الفرق ال�س���لة والغالة يف الدي��ن، ويظهر نتيجة لهذا تكفريرُ امل�س��لمني 
 ،å لبع�س��هم املوجب ل�سفك الدم�ء، و�سب وتف�سيق وتكفري ال�سح�بة، واإيذاء عر�س النبي

ودعوى حق اإلهي يف احلكم لعرق مف�س��ل على غريه مع�ر�سني نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
ڎ ڈ ڈ ژژمث )احلجرات(.

وتوؤدي هذه االأمور غ�لبً� اإىل: الفتنة والقتل والقت�ل بني اأهل االإ�سالم.
وتدخل الد�س�ئ�س واملكر والكيد ح�ل ذلك من عدوهم.

نرُ منه�، ومن ا�ستعم�ر بالده� ونهب ثرواته�. وت�سعف االأمة ويرَُتمكَّ
ووقع هذا بتواتر الت�ريخ، ويقع اإذا وجدت هذه ال�سي��سة اخل�طئة.

فوجب قطع� دفع هذه املف��سد الكربى التي تغ�سب الله، وتوجب عقوبته.
واأكرب دفع له� بتعليم �رضيعة االإ�س��الم الو�س��طية ب�لدليل بال تع�سب، وتدري�س اآالته� من: 
لغة واأ�س��ول وم�س��طلح وعق�ئد يف من�هج التدري�س لالأجي�ل مبنهجية و�س��طية ق�ئمة على 
الدليل من كت�ب الله و�سنة ر�سوله، دافعة للتع�سب ملذهب اأو فئة اأو �ساللة اأو اأقوال، خ�دمة 

1- تقدم خترجيه.
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جلمع الكلمة وحفظ املق��سد الكربى: دين�، وعر�س�، ونف�س�، وم�ال، وعقال، وجم�عة.
وك��ذا تهمي�س امل��واد التكنولوجية املع��رضة وع��دم االهتم�م به� منكر؛ الأن��ه يبطل القي�م 
بفر���س الكف�ي��ة، وتعلم هذه العل��وم فر�س كلي على االأم��ة؛ الأنه من اأعظم و�س���ئل القوة 

املع��رضة، وال�رضع اأمر اأمرا ملزم� ب�الإعداد ال�س�مل وو�س�ئله نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېمث )األنفال:60(.

ت الدولة يف  وتعليم علوم الع�رض بتقني�ت الع�رض هو ب�ب النه�س��ة ال�س���ملة، ف���إذا ق�رضَّ
تعليم ذلك، فقد اأخلت بفر�س، وعلى ال�سعب بو�س�ئله ال�سلمية الر�سمية واجلمهورية اإلزامه� 

بذلك، ف�إن التزمت واإال عزلت.
- وجوب تدريس قطعيات الشريعة:

وال بد يف الدرا�س��ة من االبتدائية اإىل الث�نوي��ة من معرفة قطعي�ت ال�رضيعة التي ال يجوز 
اجلهل به�، وهي)1(:

أوال: في باب اإليمان والتوحيد والعقائد:
مث���ال ال ح�رضا: حرمة ال�رضك ب�لل��ه ووجوب توحيده، وحرمة التح�ك��م اإىل غريه ووجوب 
احلكم مب� اأنزل، واالإمي�ن به وبر�س��له وكتبه واليوم االآخر وم��� فيه، والقدر، وحرمة عب�دة غريه 
ك�ل�سجود ل�سنم، ودع�ء حجر اأو �سجر، وعمل ال�سحر وال�سعوذة والكه�نة، واأن دين االإ�سالم 
ه��و احلق وغريه ب�ط��ل نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃمث )آل عمران:85(، واأن تفريق 

االأمة ومتزيقه� والفتنة بني اأهل االإ�سالم كله حرام.
واأن الردة عنه من اأكرب الذنوب وال تقبل ر�س��مي� وال �س��عبي� وال جمتمعي� نثڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃمث )آل عمران:85(، وهذا حكم دنيوي؛ الأن احلكم االأخروي من�سو�س 

عليه اآخر االآية نثڃ ڃ ڃ چ چچمث.
واملرتد ك�ف��ر له حكم الكف�ر اأهل الفتن��ة نثڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇۋمث )األنفال:39(.
1- راجع كتابنا »فقه املقاتل« يف مبحث العقيدة، وهذا منقول منه وهو كتاب طبع منه أكثر من 100 ألف نسخة 

للقوات املسلحة، وقدم له شيخنا العامة حممد بن إمساعيل العمراني، ووزع رمسيا.
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واأن ال�س��ح�بة ومنهم اآل البيت ن�جون يوم القي�مة قطع� ب�لدليل القطعي نثٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

چ ڇ ڇڇمث )التحرمي(.
ومل يقل »اآمنوا به«، واإال ل�س��مل كل موؤمن اإىل يوم القي�مة، فدل على اخت�س��س هذه االآية 

ب�ل�سح�بة.
ومن �س��بهم اأو ف�س��قهم اأو كفرهم فقد ن�ق�س القراآن يف قوله تع�ىل نثڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ککمث )احلجرات(.

ومن اآذى ر�س��ول الله å يف عر�سه واأ�س��ح�به واآل بيته فهو ملعون يف القراآن نثڇ ڍ 
گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.
والرت�س��ي عن ال�س��ح�بة واالآل م�رضوع؛ الأن الله تر�س��ى عنهم نثٱٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤمث )التوبة(.
وك��ذا اال�س��تغف�ر له��م نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )احلشر(.
وكل من اآمن وق�تل قبل الفتح اأو بعده فلهم احل�س��نى مع تف�س��يل االأولني نثۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجت حت خت 

مت ىتيتمث )احلديد(.
وم� جرى بينهم فهو اإىل الله؛ الأن الله مل يكلفن� ب�حلكم بينهم، وال ي�س���ألن� عن ذلك؛ لعموم 

نثىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبمث )البقرة(.

ثانيا: في باب العبادات:
فمن قطعي�ته� وجوب الو�س��وء والطه�رات لل�سالة، ووجوب ال�سالة وال�سي�م على كل 
م�س��لم، والزك�ة، واحلج لبيت الله احلرام ملن ا�ستط�ع اإليه �سبيال، وبي�ن تف��سيل ذلك يف �سنة 

النبي å يف حديثه قوال وفعال وتقريرا.
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ثالثا: في باب األموال:
حرم��ة الرب� وحل البيوع، وحرمة اأكل اأموال الن��س ب�لب�طل، وحرمة اأكل م�ل اليتيم، وحرمة 

الغ�س واخلداع والتدلي�س يف ال�سلع، والتغرير والغلول، واالأ�سل االإب�حة يف املع�مالت.
رابعا: في أبواب األسرة والمجتمع:

االإح�س���ن، واملع��رضة ب�ملع��روف، والنفقة من ق�در على من يلي اأمره��م من والدين وزوجة 
واأبن���ء واأقرب���ء، وحرمة االإ�رضار ب�لزوجة وال��زوج، وحرمة عقوق الوالدي��ن، وحرمة اإظه�ر 
الفواح�س ون�رض الرذائل، وحرمة الزن� و�س���ئر الفواح�س، وفر�س لب�س احلج�ب على املراأة وهو 

�سرت ك�مل بدنه� �سوى م� ظهر، ويف الوجه والكفني خالف.
واالإح�س�ن اإىل اخللق من ج�ر و�س�حب وذي قربى، واأن النك�ح بني املح�رم بن�سب اأو ر�س�ع 
ال يج��وز، واأن يتع���ون الن����س على ال��رب والتقوى ال عل��ى االإثم والع��دوان، ووجوب االأمر 

ب�ملعروف والنهي عن املنكر.
خامسا: في أبواب السياسات واألمن الداخلي والخارجي واألبواب العامة:

وجوب اإق�مة العدل بني الن��س، وحترمي الظلم، ووجوب ن�رضة املظلوم، وحرمة تولية الف��سق 
الظ�مل، واالإن�س���ف من الظ�مل، وحرمة الر�سوة، ولزوم اإق�مة احلدود ال�رضعية على م�ستحقه�، 
وحرمة القت��ل وقطع الطريق وال�رضقة والنهب واالختال�س والزن� والفواح�س واخلمر واملي�رض 
والقم���ر واأكل حلم اخلنزير وامليتة والدم، ولزوم ال�س��دق، وحرمة التج�س���س -اإال على العدو 
املح���رب- والغيب��ة والنميم��ة، واملنع من البطر والك��رب والنف�ق والري�ء، وحت��رمي الفرار من 
الزح��ف، و�س��ه�دة الزور، وقذف املح�س��ن�ت، وحترمي م��واالة اأهل الكفر على اأهل االإ�س��الم، 

والعم�لة لهم على امل�سلمني.
- التأهيل الشرعي للعلماء العدول:

ويكون يف التعليم اجل�معي والع�يل من�هج خمت�س��ة يف اأق�س���م وكلي�ت �رضعية حم�س��ة 
لتخريج العلم�ء العدول احل�فظني لو�س��طية االإ�س��الم، وهذا فر�س عل��ى الدولة واملجتمع مل� 
يف ذلك من دفع املف��س��د التي ن�س عليه� النبي å يف قوله »اإن الله ال يقب�س العلم انتزاع� 
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ولكن يقب�س العلم مبوت العلم�ء حتى اإذا مل يبق ع�مل� اتخذ الن��س روؤو�س��� جه�ال ف�أفتوا بغري 
علم ف�سلوا واأ�سلوا« اأخرجه البخ�ري.

وذل��ك فر���س على الدول��ة بداللة قول��ه تع���ىل نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
گگمث  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 
)الن���ور(، وال متكني للدين مع ال�س��د عن تخريج فقه�ئه لتعليمه ون�رضه وو�س��ع من�هجه، بل 
هو عني ال�س��د عن �س��بيل الله وحم�ربة الله ور�سوله؛ الأن منع ال�سيء مبنع �سببه اأمر قطعي 

يف الع�دة.
فمنع ت�أهيل ع�مل: منٌع لتعليم ال�رضع، وتي�س��رٌي لل�سالالت واجلهل ومنع ت�أهيل الطبيب هو 
منع لتعليم الطب ون�رض لف�س�د االأبدان، وهكذا يف �س�ئر العلوم واالأ�سب�ب والع�دات اجل�رية.

فمن منع علوم الهند�سة اأو الت�سنيع اأو الكيمي�ء اأو الفيزي�ء اأو االأحي�ء فهو حم�رب مل�س�لح 
العب�د والبالد، �س�دٌّ عن اخلريات، داع اإىل املف��سد وال�رضور، وهكذا ال�رضيعة وعلمه�.

ومنكر هذا منكر لالأ�س��ب�ب وم�س��بب�ته�، ج�هل اأو فيه جنون، اأو ك�ذب مف�سد مزين للف�س�د 
وجم�دل عنه مب� تنكره العقول والع�دات اجل�رية والعلل واالأ�سب�ب وال�سن امل�ستمرة.

- دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي لالستخالف:
وواجٌب كلي الت�أهيل والتخ�س�س يف علوم الع�رض؛ الأنه� من القوة الع�مة لالأمة.

ودرا�سة علم الفيزي�ء والكيمي�ء واالأحي�ء وعلوم التكنولوجي� فر�س كف�ية ب�إجم�ع، وفر�س 
ع��ني عل��ى الدولة حتقيق��ه، وهو مطلوب �رضع��� بعموم الطل��ب نثڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑکمث )يون���س:101( وه��ذا اأمر ب�لنظر ب�نثژمث فهو اأمر للك�س��ف ع��ن امل�هية واحلقيقة 

لل�سيء، وهو م� تدور عليه هذه العلوم.
ِلَب �رضع� ال�س��ري يف االأر�س لك�س��ف حق�ئق االأر�س واملخلوق�ت واأحوال االأمم واأ�سب�ب  وطرُ
هالكه� نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )العنكبوت:20(، 

نثں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہمث )النمل(.
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والطلب فر�س كف�ية يوجب اإق�مة درا�س�ت واأبح�ث، وو�س�ئله� مطلوبة.
َع الطب بدليل »تداووا ف�إن الله مل ي�س��ع داًء اإال و�س��ع ل��ه دواء«)1(؛ ولعموم نثٹ  ِ و���رضرُ

ڤ ڤ ڤڤمث )الروم:8(.
ل اإىل حق�ئقه� بتم�م معرفة علوم الطب مبختلف فروعه وتخ�س�س�ته. وعلة التفكر يرُتو�سَّ

والأن هذه العلوم من اإ�س��الح االأر�س وعم�رته� وهو مق�س��ود �رضعي لال�ستخالف نثې 
ۆئۆئمث  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

)األعراف(.
نثی جئمث )هود:61(، نثڀمث )األنفال:1(، نثڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈۈمث )األعراف:56(.
- ال يجوز استثمار العلوم للفساد في األرض:

وحرم ا�س��تعم�ل هذه العلوم للف�س���د يف االأر�س؛ الأنه خالف مق�س��ده�؛ والأن الف�س�د يف 
االأر�س حمرم قطعي، فحرم تدمري اأ�س��ل اخلليقة ب�لتغيريات الوراثية اجلينية؛ الأدائه لتغيري 

خل��ق الله وفطرته وهو من عمل ال�س��يط�ن املن�س��و�س عليه� نثۇ ۇ ۆ 
ۆۈمث )النساء:119(.

وحرم ا�ستعم�ل االأ�سلحة اجلرثومية والكيمي�ئية والنووية؛ لعظيم ف�س�ده� يف االأر�س.
ول��زم دفعه��� ومنعه��� على ك�فة الدول، ف�إن اخت�س��ت به��� دول وجب على اأهل االإ�س��الم 

�سن�عته� ك�سالح ردع يدفع ا�ستعم�ل الغري له عليهم، ال �سن�عته لقتل اخللق به.
- وجوب تدريس علوم التصنيع:

و�س���ئر علوم الت�س��نيع احلديثة واجب تدري�س��ه� مبعرفٍة الأ�س�س��ه� الع�مة بدءا من مراحل 
التعليم املتو�س��ط والث�نوي؛ لعموم االأمر ب�لطلب يف النظر والبحث يف االأر�س، ف�سمل ك�فة 

امل�ستوي�ت، وقيدن�ه ب�ملتو�سط والث�نوي؛ الأنه� ال ت�ستوعب قبله غ�لبً�.

1- قولنا »وش��رع الطب بدليل..« احلديث يف األمر بذلك يف س��نن أبي داود برقم 3857 وسنده صحيح على شرط 
البخاري، وهو يف الرتمذي برقم 2038 وقال حديث حس��ن صحيح، واللفظ ألبي داود عن أس��امة بن شريك قال: 
أتيت النيب å وأصحابه كأمنا على رءوس��هم الطري فس��لمت ثم قعدت فجاء األعراب من ها هنا وها هنا. فقالوا 

يا رسول اهلل: أنتداوى؟ فقال »تداووا فإن اهلل عزوجل مل يضع داء إال وضع له دواء غري داء واحد اهلرم«.
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ووجب تعليمه� يف الدرا�س�ت العلي� لط�ئفة خمت�سة يف درا�س�ت تخ�س�سية بتقنية ع�لية؛ 
للقي�م بفرو�س الكف�ي�ت اخل�دمة للم�س�لح الع�مة الكربى لالأمة.

- علوم العقائد والتوحيد واإليمان:
وفر�ٌس تعليم العقيدة املدلل عليه� كت�ب� و�سنة، حلفظ اجليل من االنحراف والغلو.

وعلمرُ االإعج�ز العلمي من بين�ت الر�س�لة يف ع�رضن�، فهو م�سدق للر�س�لة ومثبِّت لالإمي�ن، 
ودامغ ل�س��به�ت امللحدين والالدينيني وامل�ديني، وم� ك�ن كذلك ك�ن من و�س�ئل حفظ الدين، 

والو�س�ئل له� اأحك�م املق��سد.
والعق�ئد له� فروع ت�سمل: علم االأ�سم�ء وال�سف�ت، والفرق، واحرتام ال�سح�بة ومنهم االآل، 

وحفظ اجلم�عة الع�مة.
ون��وع يبني ال�رضكي���ت واأنواعه�، واإفراد الله ب�حل�كمية، والدع�ء، واال�س��تغ�ثة، وم�س��در 

التلقي.
ونوع يبني اآي�ت الله يف اخللق والكون.

وكل هذه االأنواع م�أمور بتعلمه� على وجه العموم، وم� ا�ستد طلبه اأعطي اأكرثية يف التعليم 
بح�سب احل�ل وواقعه وامل�آل ومتوقع�ته.

- علم اللغة:
وعلم اللغة اآلة قراءة القراآن وفهمه، فوجب منه� م� يقوم بذلك، والتو�س��ع فيه� فر�س كف�ية 
عل��ى ط�ئف��ة؛ الأن القراآن وال�رضع بل�س���ن عربي مبني غري ذي ع��وج، وال يتمكن من معرفة 

ِر�َس كف�يًة. دق�ئقه اإال ب�لتعمق يف ل�س�نه؛ َففرُ
- تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة

وال يجوز ت�س��تيت العلوم على الط�لب ب�إ�س���ءة ت�أليف وترتيب وعر���س؛ الأنه يع�رضِّ العلم 
�سه اإليه، وهذا �رضر ف�ح�س فوجب دفعه �رضع�، والأن التع�سري ممنوع �رضع� ب�لن�س »ي�رضا  ويبغِّ

وال تع�رضا«)1(، ق�ل ذلك å ملع�ذ واأبي مو�سى مل� بعثهم� على اليمن واليني ومعلمني.

1- متفق عليه وتقدم خترجيه.
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ويدر���س كل م�دة خمت���سٌ فيه�، اأو متقن له���، فيلقن القراآن م�ه��ر، ويدر�س ال�رضيعة من 
تف�سري وحديث وفقه ع�مل مب�س�ئل الكت�ب املقرر -كحد اأدنى- اأو ع�مل �رضعي خمت�س.

واللغة يدر�سه� ع�رف، وعلوم التكنولوجي� احلديثة يدر�سه� خمت�سون خرباء.
ويحرم يف اأي فن اأن يدر�س��ه من يجهله نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )اإلس���راء:36(، وهذا 

نهي يفيد التحرمي.
ولقوله تع���ىل نثٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀمث )آل 
عمران:78(، فذم من اأوهم الن��س وهو يعلم، وكذلك ذم من اأوهم الن��س وهو ال يعلم، فق�ل ذام� 

لهم نثڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹمث )البقرة(، وق�ل نثىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئمث )البقرة(.

واإذا تعذر اإيج���د خمت�س اأرُِخَذ االأدنى، ويف ح�لة ال�رضورة يقوم مق�م املخت�س يف التدري�س 
عند عدمه اآخر ولو مل يبلغ مبلغ �س�بقه؛ الأن املي�سور ال ي�سقط ب�ملع�سور.

- توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة:
وم��ن امل�س���لح توفري كت��ب املن�هج للط�ل��ب قبل بدء الدرا�س��ة مبدة ك�فية ال�س��تالم ك�فة 
��يِّع عل��ى الط�لب مت�بعة الكت���ب، ومذاكرة  الدار�س��ني؛ الأن ت�أخريه� اإىل بدء الدرا�س��ة يرُ�سَ
الدرو���س، ويزداد ال�رضر بزي���دة الت�أخري، وهذا خالف العقد، والوف���ء به واجب على اجله�ت 

امل�سئولة يف املوؤ�س�سة التعليمية؛ لعموم نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(.
وت�أخ��ري توف��ري املن�هج اإخالل مبهم��ٍة من �رضوط العق��د، وي�أثم ويل االأم��ر، ووزير الرتبية، 
واجله���ت امل�س��ئولة عن ذلك، ووجب م�س���ءلتهم برمل�ني� اأو ق�س���ئي�؛ الأنه من اخت�س��س��هم 

املن�سو�س عليه يف لوائح وظيفتهم.
ف�إن مل يرُن�سَّ فهو من مقت�سي�ت العقد عرف� و�رضع�، وكل �رضط يقت�سيه العقد للم�سلحة 
فيه فهو منه، ويلزم الوف�ء به؛ الأنه جزء معترب مق�سود من تف�سرياته، فيدخل يف عموم االأمر 

التكليفي نثڑ ککمث )املائدة:1(.
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- مجانية الكتب المدرسية:
واإن ك�نت الكتب جم�نية، فال م�نع من اإلزام الط�لب برد الكتب اآخر الع�م، وي�سمن م� اأتلف؛ 

الأن ذلك �رضط م�س��لحي ع���م ب�أمر من الدولة فيلزم ط�عته� في��ه �رضع�؛ لعموم نثی ی 
ییمث )النساء:59(.

وهو يخفف املوؤنة على امل�ل الع�م، وهذه م�سلحة معتربة، ف�إن األزم به� من جهة الدولة دخلت 
يف وجوب ط�عة ويل االأمر.

والأن ذلك يعلم الط�لب احلفظ للم�ل الع�م، واالإح�س�ن يف احلفظ، واحلب للغري االآتي بعده م� 
يحب لنف�سه، من �سالمة ونظ�فة الكتب.

واالأوىل اأن يكون الكت�ب جم�ني�؛ الأن امل�ل الع�م اأ�س��ل مق�س��وده خدمة م�س�لح امل�سلمني، 
ومن اأكربه� دعم العلم وكتبه وو�س�ئله.

وم��ن تعذر عليه ���رضاء الكتب لفقر وجب على الدولة توفريه� له جم�نً�، ف�إن تعذر �س��بط 
ذلك لكرثة الفقر وغلبته، وجب تعميم املج�نية بدعم من امل�ل الع�م؛ الأنه يخدم مق�س��د حفظ 

العقل، وخالفه يوؤدي اإىل غلبة اجلهل الع�م، وهو من اأعظم املف��سد الع�مة الواجبة الدفع.
وال يج��وز ملدر���س اأو مدير اأو جهة يف املوؤ�س�س��ة التعليمية بيع م� ي��وزع جم�ن� من الدولة 
ك�لكت�ب املدر�س��ي، وال الزي�دة على �سعره اإن ك�ن بيع� من الدولة، وال م�نع اأن يح�ل خم�لف 

ذلك اإىل التحقيق للنظر يف �س�أنه.
وال يته���ون يف ذل��ك؛ الأن��ه من الف�س���د، وقد لع��ن الله بن��ي اإ�رضائيل لع��دم تن�هيهم عن 

ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  نثٹ  املنك��ر 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

ڎڎمث )املائدة(.
الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس

املدر���س ق�ئم بوظيفٍة من القرب���ت ال�رضعية العظيمة؛ الأن تدري���س العلوم الن�فعة وطلب 
العلم، وتعلمه، وتعليمه من اأ�سول مطلوب�ت ال�رضيعة.
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نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  االأنبي���ء والر�س��ل  والتعلي��م وظيف��ة 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )اجلمعة(.

والن�سو�س يف ذلك قطعية الثبوت والداللة يف القراآن وال�سنة.
ويجب للمعلم وعليه اأمور:

- حقوق المعلم وواجباته:
يجب للمعلم:

اأ- ت�أهيل علمي ت�م.
ب- كف�ية م�لية ع�دلة.

ج- اإكرامه معنوي� يف عمله من ط�لٍب واإدارٍة ودولٍة وجمتمع.
ويجب عليه:

اأ- حت�سري ت�م.
ْفِهٌم للط�لب. ب- تدري�س مرُ

ج- مت�بعة الط�لب فيم� يتعلق ب�لتح�سيل وال�سلوك.
د- لزوم املح��سن؛ الأنه حمل قدوة وتعليٍم ب�لعمل كم� هو حمل تعليم ب�لقول.

-تأهيل المعلم:
اأم� لزوم ت�أهيل املعلم:

فالأن وظيفته عقد على امل�ل الع�م، وتوظيف غري موؤهل اأو موؤهل يغلب عليه �س��عف يعترب 
غ�س� لالأمة »ومن ا�سرتع�ه الله رعية ميوت وهو غ��س لرعيته اإال حرم الله عليه اجلنة«)1( وهذا 

ن�س على حرمة الغ�س للرعية وهو من كب�ئر اجلرائم والذنوب؛ لتحرمي اجلنة عليه.
والغ�س اأ�سل ا�ستعم�الته العربية راجع اإىل �سرت الف�س�د يف ال�سيء، واإظه�ر م� يوهم �سالحه.

ومنه الغ�س���وة على العني نثٿ ٿ ٹٹمث )البقرة:7(؛ الأنه� تغطي احلق�ئق، وت�سور 
االأمور على غري وجهه�.

1- تقدم خترجيه.
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وكون املعلم غري موؤهل مع اعتم�ده مدر�س���، هو من تعمد الت�س��رت على ف�س�ده املتعدي اإىل 
اخلل��ق يف التعليم، وكذا هو ف�س���د ب�عتم�ده موظف��� يف التدري�س بدرجة معق��ودة على امل�ل 

الع�م.
وهذا غ�س و�رضر حمرم على التعليم وعلى امل�ل الع�م.

والوالية الع�مة ال تت�سمن ال�رضر، بل امل�س�لح الغ�لبة، وهذا لي�س منه�.
والأنه متكني للتكلم يف العلوم من غري اأهله�، وهو حمرم نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئمث )اإلسراء(.
والأن مف��سده متعدية »اتخذ الن��س روؤو�س� جه�ال ف�أفتوا بغري علم ف�سلوا واأ�سلوا«)1(، لذلك 

وجب ت�أهيل املعلم.
- الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين:

وواجٌب اتخ�ذ و�س�ئل ت�أهيلية على الدولة للقي�م بت�أهيل املعلم؛ الأن ذلك من امل�س�لح الع�مة 
الكربى، وحت�سيله� على الدولة؛ الأن من مق��سد عقد الوالية رع�ية امل�س�لح الكربى.

َع ِبَح�َس��به، وقد يج��ب اإن مل يتم اإال به  ِ وم��� ك�ن ال ب��د منه من الو�س���ئل لت�أهيل املعلم �رضرُ
ا�ستقالال اأو ا�ستكم�ال.

ويطلب يف اجلملة م� حقق مت�م امل�س�لح الع�مة، ك�إن�س�ء كلي�ت متخ�س�سة يف الرتبية والتعليم، 
والدرا�س���ت العلي�، وكمعهد ع�ل للتعليم والرتبية يخت�س ب�إعداد تخ�س�س�ت، وخربات تعليمية 

وتربوية واإدارية خمت�سة للموؤ�س�سة التعليمية، بدرجة علي�: ك�مل�ج�ستري والدكتوراة.
واملتخرج من هذه املوؤ�س�س�ت مقدم على غريه يف اإدارة املن��سب اله�مة يف الرتبية والتعليم: 
كمك�تب الرتبية، واملراكز واملجمع�ت التعليمية الكربى، واإدارات املن�هج والتوجيه والت�أهيل، 
وتدري���س املواد التخ�س�س��ية يف اأهم مراح��ل التعليم، وتدري�س املعلم��ني يف كلي�ت الرتبية 

والتعليم. وهذا كله ونحوه يحقق كثريا من امل�س�لح الع�مة الكربى للبالد.
وم� ك�ن كذلك ا�ستد طلبه �رضع�.

1- احلديث يف البخاري وتقدم خترجيه.
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- الكفاية المالية العادلة للمعلم:
واأم� الكف�ية امل�لية الع�دلة للمعلم؛ فالأن وظيفته هي عقد اإج�رة، وعقد االإج�رة عقد مع�و�سة 

حم�سة.
وق�عدة عقود املع�و�س���ت املنع من الغنب الف�ح�س؛ الأنه م��ن الظلم، ومن اأكل اأموال الن��س 

ب�لب�طل، وهو من�سو�س على حرمته.
والغنب الف�ح�س هو: دفع العو�س غري الع�دل بنق�س كثري ال يت�س�مح الن��س فيه غ�لبً�.

ورات��ب املعل��م الع�دل هو: الق�ئ��م على �رضوري�ت حي�ت��ه، وح�جي�ته، وحت�س��يني�ٍت ح�فظة 
ملروءته. واإمن� قلن� »حت�س��ين�ت ح�فظة ملروءته«؛ الأن م� حفظ املروءة من التح�س��ين�ت له حكم 

احل�جي�ت)1(.
وعلى هذا ف�لراتب الع�دل يكون ك�في� له والأ�رضته، م�أكال وم�رضب� وملب�س��� و�س��كن� -ولو 
ب�إيج�ر- وعالج� اعتي�دي�)2(، وموا�سالته، وفواتري اخلدم�ت من كهرب�ء وم�ء، فهذه �رضوري�ت 

وح�جي�ت.
ومن التح�سيني�ت الق�ئمة مق�م احل�جي�ت له:

كف�ي��ة راتبه الت�س���الته املعت�دة، ولي�قة ملب�س بتو�س��ٍط له والأ�رضته، وتو�س��ط يف اأث�ث، 
واإكرام �سيف، و�سلة رحم بهدية، اأو م�ل يف من��سب�ت جرت الع�دة عليه كنحو عيد.

وقلن��� »بهدية« اأو »م�ل«؛ الأن ال�س��لة ب�لزي�رة م�س��تمرة طوال الع�م مب� ج��رت به الع�دات، 
ويرفع به قطع الرحم.

ف�لراتب الع�دل: ق�ئم بذلك على وجه التو�سط العريف.
ومل��� ك�ن املعل��م وغريه من موظف��ي الدولة يبذل ثل��ث عمره يف دوام ر�س��مي مبعدل ثم�ن 
�س�ع�ت يوميً�، يف مقر عمله �ست �س�ع�ت، و�س�عة �س�بقة واأخرى الحقة يف الغ�لب للو�سول 

1- ه��ذه قاع��دة هامة مقاصدية فتح اهلل بها، وهي »التحس��ينات احلافظة للمروءة هل��ا حكم احلاجيات«، وهذه 
القاعدة تضم إىل قاعدة العلماء املش��هورة »احلاجيات هلا حكم الضروريات«، وإمنا قيدنا التحس��ينات بهذا القيد؛ 

ألنها واسعة ويتعذر إن أطلقنا كفاية الراتب هلا، فلزم هذا القيد.
2- قلنا ذلك احرتازا من عدم كفايته للحاالت غري العادية، املزمنة واملستعصية..
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اإىل عمله والرجوع اإىل منزله ب��س��تمرار ال يقطعه اإال املوت، اأو املر�س املقعد، اأو التق�عد بعد 
ع�رضين اأو ثالثني �سنة، وهو ع�مل يف امل�سلحة الع�مة.

ف���إن ك�ن راتبه املع�و�س به لذلك ال يوفر له طوال هذه املدة بن�ء �س��كن ب�أدنى م�س��توي�ته، 
وال ملب���س يلي��ق به وال بعي�له، وال اأث�ث ك��رمي، اأو تعليم له والأوالده يف مراحله االأ�س��س��ية 
والث�نوية، اأو يف مراحله اجل�معية والعلي�، وال ي�س��تطيع به رع�ية �س��حية لنوازل املر�س يف 
نف�سه واأهله، وال امتالك �سي�رة للقي�م بح�جي�ته، بل يظل حمت�ج� طوال �سهره ودهره مدين� ال 

للرتفه�ت؛ بل لتوفري املواد الغذائية ال�رضورية له والأ�رضته.
فهذا الو�سع حيث ك�ن، واأينم� ك�ن يف دولة م�سلمة اأو ك�فرة و�سٌع خم�لف ملق�سد ال�رضيعة 

يف تكرمي االإن�س���ن واإيت�ئه حقوقه ب�لعدل، والله �سبح�نه يقول نثچ چ چ ڇ ڇ 
ژڑمث  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

)النحل(.
ويقول نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(.

ف�ملوظف معلم� ك�ن اأو غريه، ق�ئم ب�إح�س�ن يف دوامه خدمًة للم�سلحة الع�مة وللدولة، عمَره 
و�سب�َبه؛ يجب يف حقه مع�و�سته يف راتبه ب�إح�س�ن مق�بل اإح�س�نه.

ويعدل معه ك�أمث�له الو�سط يف جمتمع�ت الع�مل، وهذه هي اأجرة املثل الع�دل، بخالف الذي 
مي�ثله يف املظلومية، اأو يكون اأكرث منه مظلومية، فهذا ال يق��س عليه.

فوجب تعديل قوانني الرواتب؛ لتك�ِفئ بتو�سط ح�جي�ت و�رضوري�ت وحت�سين�ت املوظفني، 
ف���إن مل يكن ذلك كذلك فهو غنب ف�ح�س حم��رم، وظلم ممنوع، وانته�ز للن��س وجهودهم بغري 

عدل وال اإح�س�ن.
ويح��ق للموظف��ني يف الدولة ونحوهم م��ن القط�ع�ت اخل��س��ة اإق�مة النق�ب���ت للمط�لبة 

بحقوقهم وت�س��وي�تهم؛ الأنه تع�ون على الرب والتقوى امل�س��مول بعموم الن�س نثەئ وئ 
وئ ۇئۇئمث )املائدة:2(.
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- إكرام المعلم:
واأم��� االأمر الث�لث مم� للمعلم فهو: اإكرام��ه عموم�؛ الأن االإكرام يثمر املن�فع نثۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )يوسف:21(.
َعلَّمون اإكرام املعلم وتوقريه، والت�أدب معه، واالإن�س�ت لدر�سه، وعدم االإ�س�ءة له،  ف�لطالب يرُ

فكل هذه االأمور من املح��سن امل�أمور به� �رضع�؛ الأن تركه� اإ�س�ءٌة وقلة اأدب متنعه ال�رضيعة.
وم� برُِعَث ر�س��ول الله اإال لتم�م املك�رم »اإمن� بعثت الأمتم مك�رم االأخالق«)1(، وهو من مق��سد 

ال�رضيعة احل�جية والتح�سينية كم� بينته يف كت�بن� احل��رض ملق��سد ال�رضيعة)2(.
ْكَرمرُ املعلم يف حمل عمله من زمالئه، واملوجهني، واالإدارة. ويرُ

وجمتمعي���: م��ن اأولي�ء اأمور الط��الب، وغريهم من �رضائح املجتمع، وق��د ق�ل الله نثې 
ې ىمث )البق���رة:83( اأي: ولو ك�فرا، وق�ل �س��بح�نه نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژمث )املمتحنة:8(.
ف�رضع الرب والق�سط مع الع�مل من م�رضك وك�فر م�س�مل؛ فكيف ب�مل�سلم اإن اأح�سن اإليك، فعلمك 

العلم؛ ف�لرب واالإكرام م�أمور له ب�الأولوية القي��سية، وب�لن�سو�س الع�مة يف احلقوق واالآداب.
- يجب على المعلم تحضير الدروس:

واأم� م� يجب على املعلم:
فتح�س��ريه للدرو�س، وهو واجب ب�لعقد الأنه من لوازمه، في�س��مله عموم نثڑ ککمث 
)املائ���دة:1(، وي�أث��م اإن مل يح�رض ب�إح�س���ن يحقق مق�س��ود العق��د، اأو اإن مل يح�رض البتة؛ الأن 
التح�س��ري �رضط معترب يف العقد، واالإيف�ء ب�ل�رضوط املرُ�ِقيمة ملقت�سى العقد الزم بال خالف، 

واملعروف عرف� ك�مل�رضوط �رضط�.
ومن اأخل ب�لتح�سري اأ�س�ء يف التدري�س، مع خالفه ال�س�ر ل�رضط العقد.

واالإ�س�ءة يف العقود �رضر؛ وال�رضيعة دافعة لل�رضر.

1- صحيح، تقدم خترجيه.
2- مؤلف جامع ملقاصد الشريعة، أعمل فيه من سنني مع صغر حجمه، قاصدا فيه أن يعرف الناس مقاصد الشريعة 

بعيدا عن وعورة اللفظ واملعنى، أسأل اهلل أن يعني على إخراجه ونشره وجيعل له القبول.
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- ال يخصم من الراتب إال إن كان مجزئا عادال:
ومن اأخلَّ مب� عليه حلقته العقوب�ت االإدارية الع�دلة املن�سو�س��ة يف اللوائح واالأنظمة؛ الأنه� 

جزء مف�رض للعقد ف�س�رت منه.
ويجوز وقد يجب خ�س��ٌم من راتب جمزئ ع�دل على من اأخل بواجب�ت العقد الوظيفي يف 
التعليم وغريه، ففي التعليم ك�لتح�س��ري للدرو�س والدوام واالن�س��ب�ط ونحو هذا؛ الأن االأجر 

مع�و�سة مق�بله� عمله، والتح�سري من اأمه�ت مق�سودات عمله.
ف�إذا اأخل بجزء مق�سود يف العمل؛ ج�ز خ�سم ع�دل.

ويجب اخل�س��م: اإن فح�س االإخ��الل؛ الأن امل�ل الع�م اأم�نة، وت�س��ليم راتب ع�دل ك�مل الأجري 
خمل ت�سييع واإهدار للم�ل الع�م؛ الأن الوالية عليه والية نظر، ولي�س هذا من النظر.

وقولن���: »من راتب جمزئ ع�دل«، هذا �رضط للخ�س��م؛ الأن الراتب غ��ري الع�دل، وهو: م� ال 
يقوم ب�رضوري�ته وح�جي�ته ال يخ�سم منه؛ الأنه قد خ�سم منه ب�لغنب الف�ح�س ظلم� يف اأ�سل 

الراتب.
فيعزر خمل ب�لعملية التعليمية اإن �س���ق راتبه و�س��عف ب�أمور اإدارية ال م�لية، الأن ال�رضر 

ال يدفع ب�ل�رضر.
واخل�س��م مع قلة و�س��عف الراتب زي�دة يف ال�رضر، وال يق�ل: يحتمل ال�رضر اخل��س بدفع 

ال�رضر الع�م هن�، الأن هذه الق�عدة عند التزاحم وعدم اإمك�ن غريه.
وهن� ميكن ت�أديبه اإداري�، وهو يحقق املق�س��ود، فرجحت ق�ع��دة: ال�رضر ال يدفع ب�ل�رضر اأو 

مبثله »هن�«؛ لذلك)1(.
والأن ال�رضر اخل��س هن�، وهو: خ�سم من راتب �سعيف يلحق ال�رضر ب�ل�رضورات املعي�سية 
املب��رضة له والأ�رضته بخالف ال�رضر الع�م، وهو هن�: عدم التح�سري اأو االإخالل به، فع�ئد على 

و�س�ئل تكميلية تخدم بع�س املق��سد التح�سينية، اأو احل�جية املطلوبة.

1- أي: ألن ه��ذه القاع��دة وهي: حيتمل الضرر اخلاص بدفع العام، إمن��ا يعمل بها عند تزاحم الضرر العام مع 
الض��رر اخل��اص، والتزاحم هنا ميكن دفعه بعقوبة إدارية ال مالية من راتب ضعيف؛ ألنها ضرر فاحش مؤثر عليه 

وعلى من يعول، فأشبه العام.
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ومالحظة ال�رضوري�ت املعي�س��ية له والأ�رضته مقدمة؛ فال يخ�س��م من راتبه اإذاً، ويع�قب 
بغري ذلك.

- الواجب على المعلم التدريس المفهم:
ويجب على املدر�س تدري�ٌس مفهٌم للط�لب.

وقلن��� »تدري�س مفهم للط�لب« ومل نقل: اإفه�م الط�ل��ب؛ الأن العربة ب�لواقع يف ركن العقد، 
وهو: عمل املدر�س ب�إتق�ن، َيْفهم به الط�لب الدرو�س ع�دة وغ�لبً�.

ولي�س��ت العربة ب�إفه�م الط�لب؛ الأن عدم فهمه قد يكون الن�س��غ�له هو، اأو لعدم تركيزه، اأو 
لغري ذلك مم� هو �سبب فيه ال املعلم.

- متابعة تحصيل وسلوك الطالب:
ومم� يجب على املدر�س: مت�بعة حت�س��يل الطالب وواجب�تهم و�سلوكهم، مب� هو من مق�سود 

عقده الوظيفي الرتبوي والتعليمي، وحتت يد االإمك�ن منه.
وم� تعذر وتع�رض عليه يف ذلك فال يكلف به املدر�س وال يتحمل م�س��ئوليته نثۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(. نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋمث )البقرة:185(.

وقلن� »حتت يد االإمك�ن منه«: حتى ال يكلف م� خرج عن ذلك، وهو م� ك�ن يف حمل وظيفته 
يف املدر�سة، فال يكلف مت�بعة الط�لب خ�رج ذلك.

اإلدارة التربوية والتعليمية
والواجب يف تعيين�ت املوؤ�س�س��ة التعليمية يف ك�فة اإداراته��� التزام �رضط العدالة والكف�ءة 

نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النساء:58(، وهي من اأعظم االأم�ن�ت.

وهذا االأمر �س���مل لوزراء التعليم املدر�سي، والع�يل، واملهني، ووكالئهم، ونوابهم، ومدراء 
العموم، وروؤ�س���ء االإدارات واالأق�س�م، ومدراء املراكز التعليمية، ومدراء املجمع�ت التعليمية 

واملدار�س واملع�هد، وروؤ�س�ء واأمن�ء وعمداء اجل�مع�ت والكلي�ت، و�س�ئر اإداراته�.
ويحرم تولية ف��سد، اأو غري كفء.

و���رضط االنتم���ء احلزب��ي اأو املن�طقي اأو الع�ئلي غ��ري معترب �رضع�، ف�إن ع���د على التعليم 
ب�لف�س�د بطل؛ الأن ال�رضوط ال�س�رة ب�لعقد ب�طلة يف االأ�سل.
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الدوام اإلداري:
ويجب عليهم االلتزام ب�لعقد لفظ� ومق�س��ودا: من دوام ت�م، وق�س���ء م�س�لح العب�د املتعلق 

بعملهم، واإجن�ز االأوراق واملع�مالت، ورفع م� يحت�ج اإىل رفع.
وحترم مم�طلة واإهم�ل وت�س��ييع الوث�ئق. وي�س��من خم�لٌف، ويف�سق ب�أخذ م�ل ر�سوة مق�بل 

اإجن�ز عمل، ويح��سب، وقد يعزل اإن اقت�سى االأمر.
ويج��ب اإيت�ء احلق��وق واملرتب�ت والع��الوات يف مواعيده�، ويحرم ت�أخريه���؛ الأنه حق اأجري 

فوجب اإيت�وؤه فورا.
وال يجوز اخل�سم ولو قل اإال ب�أمر ينظم ذلك وتيقن املخ�لفة ممن خ�سم منه؛ الأن اأموال الن��س 

حمرمة بيقني وال حتل اإال بيقني.
سرية االختبارات وحرمة الغش ومحاسبة المتورطين:

ويج��ب �رضية االختب�رات؛ الأنه� اأم�نة مق�س��ود �رضيته���، فيحرم اإف�س���وؤه�، وتعظم حرمة 
اإف�س�ئه� اأو ت�رضيبه� مق�بل م�ل اأو عو�س، ويق��سى ف�عله فورا، ويعزل لعظيم ف�س�ده.

وكذلك يق��س��ى ويعزل من تورط يف ت�س��هيل غ�س الط�لب لالختب�رات، اأو ب�ع دف�تر، اأو 
�س��كت عن هذا املنكر وهو ق�در على منعه؛ الأنه متواطئ ف��سق ومع�ون على الف�س�د، اأو ب�ع 
�سه�دة مزورة اأو زوره�، ولكل ح�لة حكمه� مب� ين��سبه�، فال جتري امل�س�ئل على ق�نون واحد.

وم��ن برئ اعت��ذر له، وعو�س مب� ي��راه ق��س، اأو ن���س ق�نون اإن وجد؛ الأن��ه �رضر ب�لغ يف 
�س��معته، وهي عر�س��ه وحفظه� واجب، والأن ذلك يلحق ال�رضر به م�دي� ومعنوي�، وقد حتجم 
جه���ت عن توظيف��ه، اأو التع�مل معه لذلك؛ فيدفع ال�رضر عنه وجوب� ب�عتذار من��س��ب دافع 

لل�رضر وتعوي�س ع�دل اإن اقت�سى االأمر.
غياب الموظف والمعلم:

واإن تغي��ب املوظف اأو املعلم اأق�مت االإدارة مك�نه، واإن بخ�س��م م��ن راتبه، اإال اإن ك�ن لعذر 
ف�لعو�س على اجلهة يف ذلك.

ف���إن ط�ل غي�به لغري عذر، فال يع�قب ب�لف�س��ل حتى ينذر، وينظر يف اأمره؛ الأن �س��نة الله 
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اإق�م��ة احلجج قبل امل�س���ءلة واملع�قب��ة نثى ى ائ ائ ەئ ەئوئمث )اإلس���راء(، وهو 
كم�ل العدل، والله اأمر به نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑمث )النحل(.
ويجعل مك�نه البديل عنه؛ الأنه ا�ستحق اأولوية ب�ل�سبق مع الكف�ءة، والأن من �سبق اإىل مب�ح 
فهو اأوىل به)1(، وهذا اأ�س��ل ع�م دلت عليه ن�س��و�س وت�رضف�ت يف ال�رضع، فيدخل فيه كل 

مب�ح يف االأ�سل، وعقد الوظيفة مب�ح؛ ف�أثر يف ا�ستحق�ق احلكم ب�ل�سبق مع �رضط الكف�ءة.
الركن الرابع: الطالب

حق التعليم م�رضوع لذكر واأنثى؛ لعموم الن�سو�س الط�لبة للعلم والتعلم وم� تعلق به.
فتعم عموم� ثالثي�: عموم االأ�سخ��س، والزم�ن، واملك�ن. كم� هو مقرر يف االأ�سول.

والدفع ب�لط�لب ذكراً واأنثى للمدار�س التعليمية مطلوب �رضعي و�سيلي على االآب�ء والدولة 
واملجتمع؛ الأنه م� ال يتم املطلوب ال�رضعي اإال به فهو مطلوب.

وطل��ب العلم مطلوب، وو�س��يلته اله�مة الدفع بطالبه اإليه من االأ���رضة واملجتمع والدولة، 
والو�س�ئل ت�أخذ اأحك�م املق��سد.

الحملة اإلعالمية للتعليم والنفقة التعليمية:
ويح�س��ن حملة اإعالمية ح�ثة على التعلم، خ��س��ًة بداية كل ع�م، وف�س��ل درا�سي، وبداية 
االختب�رات، وتتوىل نفقة ذلك الدولة؛ الأنه� من و�س���ئل خدمة امل�س�لح الع�مة اله�مة، فك�ن 

من امل�ل الع�م؛ الأن من مق�سوداته اإق�مة مثل هذه امل�س�لح العظيمة.
والأن ر�سول الله å ع�و�س عن امل�ل م�سلحة تعليٍم لالأميني: القراءة والكت�بة.

وهذه ق�س��ة �س��حيحة م�س��تهرة وقعت بعد غزوة بدر)2(، ف�عترب التعليم للن��س م�س��لحة 
1- »من سبق إىل مباح..« قلت: له أدلة كثرية، منها قوله å »من أحيا أرضا ميتة فهي له« وهو حديث صحيح 
على ش��رط الش��يخني، أخرجه الرتمذي برقم 1379، وقال حس��ن صحيح. ومنها عند البخاري برقم 2335 عن 

عائشة á عن النيب å قال »من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق«. 
2- قولنا »وهذه قصة صحيحة مش��تهرة..« قلت: أخرجها اإلمام أمحد برقم 2216 عن ابن عباس Ê قال: 
كان ناس من األس��رى يوم بدر مل يكن هلم فداء فجعل رس��ول اهلل å فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة. 
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�رضعية ع�مة يع�و�س به� بفك االأ�س��ري بدال عن اأخذ م�ل من االأ�سري الذي �سيورد لبيت امل�ل؛ 
فدل على اأن الدولة تنفق على التعليم من امل�ل الع�م؛ الأنه� ع�و�ست به العلم.

وعلى املولود له تك�ليف تعليم ولده من قرط��سي�ت الطلب، وموا�سالته، وم�رضوف يومي، 
وزي مدر�سي ونحو ذلك، وال تكلف نف�س اإال و�سعه�.

وتتحم��ل الدولة ذلك اإذا عج��ز، اأو يتوىل ذلك ق�در من ذوي القربى، ف�إن مل فق�در م�س��لم؛ 
لعموم نثوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث )اإلسراء(.

وحق التعليم لفقري على ذوي القربى من اأخ�س م�س�حله ومن�فعه له دين� ودني� ف�سمله االأمر 
يف الن�س نثوئ وئ ۇئ ۇئمث.

والأنه� م�سلحة معتربة من احل�جي�ت التي جرى عليه� الع�رض.
واالأمر املطلق يف نحو نثوئ وئ ۇئ ۇئمث يرجع يف تقديره اإىل العرف؛ الأن املق�سود �سد 

احل�ج�ت، وهي تختلف زم�ن� ومك�ن�.
واأم��� م�رضوعية النفقة من ق�در م�س��لم على فقري اإن مل يكن م��ن ذوي قربى؛ فالأن من هذا 

ح�له م�سكني ي�سمله االأمر ب�إيت�ء حقه يف االآية نثوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئېئمث )اإلسراء(، وحقه ح�ج�ته املعتربة �رضع� وعرف�.

واأم� الدولة؛ فالأن واليته� والية نظر على االأمة يف م�ل االأمة، ولي�س من النظر ترك ق�س�ء 
ح�ج�ت الفقري، وحفظ م� هو من اأخ�س م�س���حله املتعلقة بحفظ مق�س��د من مق��سد ال�رضع 

الكربى، وهو حفظ العقل.
الزي المدرسي:

وال م�ن��ع م��ن اإلزام الط�لب بزي مدر�س��ي الأنه مب�ح متعلق مب�س��لحة ع�مة حت�س��ينية، 

ق��ال: فج��اء يوما غام يبكي إىل أبيه، فقال: ما ش��أنك؟ قال: ضربين معلم��ي. قال: اخلبيث يطلب بذحل بدر 
واهلل ال تأتيه أبدا. قلت: هذا حديث حسن صحيح، وسند أمحد فيه علي بن عاصم خُمْتَلف فيه، وقد كان أمحد 
يق��ول: أم��ا أنا فأحدث عنه، ومرة يكتب حديثه، ومرة يغل��ط وخيطئ ومرة هو واهلل عندي ثقة، ووثقه العجلي، 
وقال احلافظ صدوق خيطئ ويصر ُرمي بالتشيع. قلت: يغين عن طريقه رواية احلاكم للحديث من طريق خالد بن 
عبداهلل الطحان وهو ثقة حافظ من رجال الشيخني. فاحلديث صحيح من هذه الطريق، وهو شاهد لطريق أمحد ألن 

ما ُنِقَم على علي بن عاصم هو الغلط واإلصرار، وقد ارتفع هنا مبوافقة الثقات له.
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والأويل االأم��ر ط�ع��ٌة يف م��� ك�ن كذل��ك نثۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ییمث )النساء:59(.

وَتعلُّقرُ الزي مب�سلحة ع�مة حت�سينية من حيث: اإظه�ر نظ�ٍم ومنظٍر ح�سن، وم�س�واٍة بني فقري 
وغنيرّ دفع� للخيالء والفخر احل�دث كثريا يف ال�سغ�ر لق�سورهم يف النظر والر�سد.

وللذكر من الزي: م� يليق به فطرًة ودي�نة.
ولالأنثى: م� يليق به� خلقًة وفطرة ودي�نة.

وال يج��وز اإلب����س الطالب الذكور الزي املدر�س��ي للبن���ت، وال الط�لب���ت زي الطالب؛ 
ملخ�لفته الفطرة، واخللقة، والعقول، واالأدي�ن نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

ې ې ېمث )الروم:30(.
ولعدم امل�سلحة يف ذلك.

والأن احلج���ب من جلب���ب وخم�ر: خ��س ب�أنث��ى مراهقة، اأو ب�لغة، ال لذكر؛ والخت�س����س 
االأنثى بوجوب اإخف�ء زينته� عن االأج�نب ح�ل مراهقة وبلوِغ م� بعده� من العمر نثڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )النور:31(.
واأكرث م� قيل يف اال�ستثن�ء، الوجه والكفني.

فبقي غريهم� بال خالف يف وجوب �س��رته: ك�ل�سعر، والنحر، وال�سدر نثں ڻ ڻ 
ڻڻمث )النور:31(.

و�س�ئر اجل�سد وغريه نثۀ ۀ ہ ہہمث )األحزاب:59(.
وتوحيد زي مدر�س��ي لذك��ر واأنثى ب�طل ال م�رضوعي��ة له، وال ط�عة للجه��ة التي اأمرت 
به، ولو ك�ن ويل االأمر االأعظم؛ ملع�ر�س��ته ن�سو�س��� قطعية؛ وخلالفه اأ�سل الفطرة واخللقة؛ 

ولعدم جلبه مل�س�لح ع�مة �سوى العبث، والهوى.
وال�رضيعة نزلت الإخراج املكلف عن داعية الهوى والعبث.

مدارس الطالبات ومدارس الطالب:
والف�س��ل ب��ني ط�لب�ت وطالب يف التعلي��م يبداأ من: ظهور طفل على عورات الن�س���ء؛ 
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ل��ورود النهي ع��ن اإب��داء زينة اأنث��ى يف ح�رضت��ه نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئۇئمث )النور:31(.

وغ�ل��ب ذلك م��ن الع��رضة؛ ولذا فرق بني ذكر واأنثى اأخوين يف امل�س���جع من ع�رض �س��نني 
»علموا اأوالدكم ال�س��الة وهم اأبن�ء �س��بع وا�رضبوهم عليه� وهم اأبن�ء ع�رض وفرقوا بينهم يف 

امل�س�جع«)1(.
والأن ت�رضف الدولة على ال�س��عب ب�طل اإال مب�سلحة راجحة اأو حم�سة ع�مة، ف�إن مل ترتجح 

امل�س�لح ترجح� ظ�هرا بطل الت�رضف.
اأو ت�س�وت امل�س�لح واملف��سد، فكذلك؛ الأنه عبث حينئذ، اأو غلبت املف��سد، فكذلك.

فم� عدل عن رجح�ن امل�س��لحة الع�مة اأو متح�س��ه�، ال حق للدولة وال اأويل االأمر اأن ي�أمروا 
به ال�سعب، واأمره� ب�طل.

وجمعرُ ب�لغني ذكورا واإن�ث� اأج�نب يف الدرا�سة ال يحقق اأيَّ م�سلحة غ�لبة، وال حم�سة ع�مة، 
ال �رضعية، وال وطنية، وال فطرية، وال تعليمية، وال يوؤثر يف نه�س��ة، وم� ك�ن كذلك ف�الأمر 

به ب�طل.
واإذا مل تكن امل�س��لحة اإحدى هذه االأمور فهي من اتب�ع ال�س��هوات واالأهواء نثٱٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺمث )النساء(.
ولذا منع االختالط يف التعليم يف دول متقدمة كربى، ال ملالحظة دين؛ بل الأنه ع�د ب�لت�أثري 
�س��لب� على التح�سيل العلمي للجن�سني، وهذه مف�س��دة تدفع، وهي ك�فية يف املنع؛ لوقوعه� 
ب�لتجربة واال�س��تقراء من الدول املتقدمة، وهم ذوو خربة اأقر به� الع�مل ب�ال�ستف��سة وال�سهرة 

والتواتر، وهذا دليل على اأنه� ال حتقق م�سلحة وطنية وال تعليمية وال نه�سوية.
1- قولنا »غالب ذلك من العاش��رة..« دليله حديث حس��ن صحيح أخرجه الرتمذي برقم 407 بس��ند حسن، من 
حديث عبدامللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل å: علموا الصيب الصاة ابن سبع 
واضربوه عليها ابن عشر«. وله شاهد حسن عند أبي داود برقم 495 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رس��ول اهلل å »مروا أوالدكم بالصاة وهم أبناء س��بع س��نني واضربوهم عليها وهم أبناء عش��ر سنني وفرقوا 
بينهم يف املضاجع«. وبهذين احلديثني يكون احلديث حسنا لذاته وصحيح لغريه، وهو معنى قول الرتمذي حسن 

صحيح، وتابعه األلباني.
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- الطابور:
وال م�نع من اإلزام الط�لب ح�س��وَر ط�بور ال�س��ب�ح؛ الأنه من املب�ح�ت احل�س��نة التي يتعلم 
فيه� الط�لب االإلق�ء وامل�س���ركة، وي�س��تمع للتوجيه�ت الرتبوية من املدراء واالأ�س�تذة، وترُعلِّمرُ 

االن�سب�ط، والنظ�م، واللي�قة، وترُ�س�عد على حفظ �سحة البدن وقوته.
وهذه االأمور من املح��سن، وال�رضيعة راعية للمح��سن القولية، والتعليمية، واملعنوية.

وق��د اأثنى الله على اإتق�ن اال�س��طف�ف يف القت�ل نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )الصف(.

فدل على اأنه من املحبوب�ت ال�رضعية، وقد زادت القت�ل ط�عة اإىل ط�عة.
- تحية العلم:

وحتي��ة العلم ع���دة وطنية ال عب�دية، فله� حكم العرف الر�س��مي اأو املجتمعي؛ فال ت�س���دم 
ال�رضع؛ فال م�نع منه�.

وال�س��الم الوطني اأ�س��له �س��عر ح�س��ن يحث على حب الوطن والدف�ع عنه: دولة، و�سعب�، 
وحم�ية ا�ستقالله، واأمنه، وا�ستقراره.

و�س��م�ع معزوفته ال ي�س��مله� قول حترمي املع�زف؛ الأن التحرمي مل� يوؤثر يف الغواية والهوى، 
وال�سالم الوطني لي�س كذلك، بل يوؤثر يف حم��سن تخدم الوطن.

والقي�م اأثن�ءه اأمٌر ال م�نع منه؛ اإذ ال دليل يدل على حترمي ذلك، والقي�م له لي�س بق�سد العب�دة 
حتى يق��س على ال�سنم.

وقد دافع جعفر Ê عن الراية حتىقطعت يده، فتن�وله� ب�الأخرى؛ فقطعت، ف�حت�س��نه�)1( 
�س رايةرُ امل�سلمني؛ الأنه� رمٌز على العزة والوحدة والظفر. َنكرّ حتى ال ترُ

1- قولن��ا »داف��ع جعفر عن الراية..« القصة يف صحيح البخ��اري برقم 1246 عن أنس بن مالك Ê قال: قال 
الن��يب å: أخ��ذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصي��ب ثم أخذها عبداهلل بن رواحة فأصيب -وإن عيين 
رس��ول اهلل å لتذرف��ان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غري إمرة ففت��ح له. واألدلة على محل الرايات كثرية يف 
السنة، فمنها ما يف الصحيحني »ألعطني الراية غدا لرجل حيبه اهلل ورسوله وحيب اهلل ورسوله«. وأما قصة أخذه 

للراية فهي يف املستدرك برقم 4937 بسندين حيسن أحدهما اآلخر.
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ومل يكن فيه� كت�بة اجلاللة اأو الر�س��ول حتى يق�ل: حفظه� ورفعه� لذلك؛ بل: جمرد قم��سة 
اتفق على جعله� رمزا.

والوقوف الأداء الن�سيد الوطني اأم�م الراية فيه نوع من هذا املعنى.
- دخول الفصل:

واإذا دخل املعلم الف�س��ل األقى ال�سالم، ورد عليه طالبه ندب� اأو وجوب�)1(. وال م�نع من القي�م 
له ت�أدب�، وحمبة، واهتم�م�، واحرتام�.

فهذه مق��سد القي�م املب�ح:
ف�لت�أدب: كقي�م الولد لوالديه، واملحبة: كقي�م ر�سول الله å م�ستقبال ف�طمة)2(، واالهتم�م 

ك�لقي�م على ال�سيف للخدمة، واالحرتام كقي�م لق�ئد »قوموا اإىل �سيدكم«)3(.
واخت�س الله �سبح�نه ب�لقي�م عب�دة له تعبدا نثپ پ پپمث )البقرة( فال يق�م تعبدا 

اإال لله.
- مسائل طالبية وتعليمية وتربوية في الفصل:

وعلى الط�لب اال�س��تم�ع للدرو�س، واالإن�س���ت للمعلم، والرتكيز على �رضحه؛ ف�إن الله ذم 
من ال يفهم وال يفق��ه نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤڦمث )األعراف:179(.
فمن مل ي�ستعمل حوا�سه للفقه والفهم يف اخلريات، ومن اأكربه تعلم العلم فهو ك�الأنع�م.

1- قلنا »ندبا أو وجوبا«؛ ألن البعض إذا رد سقط الوجوب عن البقية، فيكون رد البقية ندبا.
2- قولنا »كقيام رسول اهلل å مستقبا فاطمة« أخرجه أبو داود بسند صحيح برقم 5219 عن أم املؤمنني عائشة 
á أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه مستا وهديا ودال برسول اهلل å من فاطمة كرم اهلل وجهها، كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها يف جملسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته 

وأجلسته يف جملسها. وهو يف الرتمذي برقم 3836. وصححه ابن حبان 7111. واحلاكم يف املستدرك 4686.
3- قولنا »كقيام لقائد« دليله حديث أخرجه البخاري برقم 3043 عن أبي س��عيد اخلدري Ê قال: ملا نزلت 
بنو قريظة على حكم س��عد، هو ابن معاذ- بعث رس��ول اهلل å، وكان قريبا منه فجاء على محار فلما دنا قال 
رسول اهلل å: قوموا إىل سيدكم فجاء فجلس إىل رسول اهلل å فقال له إن هؤالء نزلوا على حكمك قال فإني 

أحكم أن تقتل املقاتلة، وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم حبكم امللك.
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و���رضود الذهن، وعدم الرتكيز على فهم العل��وم مذموٌم لقوله تع�ىل نثڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄڄمث )األعراف(.

فذم جمرد النظر ملعلم اخلري مع ان�سغ�ل الب�سرية.
ومينع ال�سغب والفو�سى يف الف�سل؛ الأنه يلحق ال�رضر ب�لغري، ويف�سد تعليمهم.

وهذا اأمر حمرم، ويوؤدب ف�عل ذلك اإداري� بزاجر له اإن مت�دى، دفع� لل�رضر عن زمالئه.
- الوسائل التعليمية:

واملن�ق�س��ة بني معلم وطلبٍة، وم�س���ءلتهم، واختب�رهم �س��فوي� اأو حتريري� من و�س�ئل خدمة 
العلم وتثبيته.

وقد ك�ن å ي�سع امل�س�ألة على اأ�سح�به كم� يف حديث »اإن من ال�سجر م� ال ي�سقط ورقه 
وه��و ك�ملوؤمن فحدثوين م� هو«)1( واحلديث يف البخ�ري. وا�س��تنبط منه طرح امل�س���ألة على 

املتعلم الختب�ره.
وم� خدم تعليم العلوم من: الو�س���ئل البحثية، والنظرية، والتجريبية، وامل�سموعة، واملرئية، 

يعترب مطلوبً� يف ال�رضع طلَب و�سيلة؛ الأن طلب املق��سد طلٌب مل� يحققه� من الو�س�ئل.
وقد ر�س��م å خطوط� بي�نية متثل: االإن�س���ن، واالأجل، واالأمل، وامل�س���ئب، ونقل ر�س��مه� 

العلم�ء يف كتب احلديث)2(.
وعلمهم ال�س��الة عملي� ف�س��لى على املنرب وهم خلفه، فك�ن اإذا �سجد نزل ف�سجد å على 

1- فيه حديث ابن عمر يف الصحيحني )البخاري برقم 61، ومس��لم برقم 7276( قال: قال رس��ول اهلل å: إن 
من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإنها مثل املسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس يف شجر البوادي قال عبداهلل ووقع 

يف نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول اهلل قال هي النخلة.
2- قولنا »يف كتب احلديث« أخرج ذلك البخاري برقم 6418 عن أنس قال: خط النيب å خطوطا، فقال: هذا 
األمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه اخلط األقرب. وللرتمذي برقم 2454 عن عبداهلل بن مس��عود قال: خط 
لنا رسول اهلل å خطا مربعا وخط يف وسط اخلط خطا وخط خارجا من اخلط خطا وحول الذي يف الوسط خطوطا 
فقال هذا ابن آدم وهذا أجه حميط به وهذا الذي يف الوس��ط اإلنس��ان وهذه اخلطوط عروضه إن جنا من هذا ينهشه 

هذا واخلط اخلارج األمل. هذا حديث صحيح. قلت: ويف الباب غري هذا.
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االأر�س)1(.
وب�الإ�س�رة فق�ل å: ال�سهر هكذا وهكذا وهكذا واأ�س�ر ب�أ�س�بعه)2(.

وب�لتجربة كم� ح�سل يف �س�أن النخل وتلقيحه�)3(.
ويف درا�س��ة االأر�س واحلي�ة نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے 

ۓۓمث )العنكبوت:20(.
وب�رضب االأمث�ل، وهي كثرية جدا يف القراآن وال�سن.

وب�لق�سة، وهذا كثري اأي�س� يف القراآن وال�سنة.
وب�ملنط��ق العقل��ي نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېمث )األنبي���اء:22(، نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژمث )اإلسراء(.
وب�لفر�سي�ت نثژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگمث )الزخرف(.

وب�لتعجي��ز التن��زيل م��ع االآخ��ر نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېېمث )القصص(.

1- قولنا »فصلى على املنرب..« هو يف صحيح البخاري برقم 377 من حديث س��هل بن س��عد حني س��ئل من أي 
ش��يء املنرب. فقال: ما بقي بالناس أعلم مين هو من أثل الغابة عمله فان موىل فانة لرس��ول اهلل å وقام عليه 
رسول اهلل å حني عمل ووضع فاستقبل القبلة كرب وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه 
ثم رجع القهقرى فس��جد على األرض ثم عاد إىل املنرب ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأس��ه ثم رجع القهقرى حتى س��جد 

باألرض فهذا شأنه.
2- قولنا »وباإلش��ارة..« فيه حديث ابن عمر يف الصحيحني )البخاري برقم 1908، ومس��لم برقم 2551، واللفظ 

للبخاري قال النيب å: الشهر هكذا وهكذا وخنس اإلبهام يف الثالثة«.
3- قولنا »وبالتجربة..« فيه حديث طلحة بن عبيد اهلل يف صحيح مس��لم برقم 6275، قال مررت مع رس��ول اهلل 
å بقوم على رءوس النخل فقال »ما يصنع هؤالء«. فقالوا يلقحونه جيعلون الذكر يف األنثى فيلقح. فقال رس��ول 
اهلل å »ما أظن يغنى ذلك شيئا«. قال فأخربوا بذلك فرتكوه فأخرب رسول اهلل å بذلك فقال »إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه فإني إمنا ظننت ظنا فا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن اهلل شيئا فخذوا به فإني لن أكذب 

على اهلل عزوجل«.
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عقوبة الطالب:
والعقوبة للط�لب امل�س��تحق له� على م� جرت به الع�دات امل�س��تقيمة من غري �رضر، ال م�نع 
منه���؛ ك�إيق�فه ق�ئم� بني زمالئه، اأو حتويل��ه اإىل االإدارة، اأو ت�أنيبه بكالم، اأو حرم�نه من وقت 

الراحة ونحو ذلك، ولكل م� ين��سب.
و�رضبرُ ال�سبي �رضَب ت�أديب من غري �رضر، ال م�نع منه؛ اإن ا�سطر اإليه.

وقد فرك ر�سول الله å اأذن ابن عب��س تنبيه� له وك�ن ي�سلي اإىل ج�نبه)1(.
وال يج��وز لط��م وجهه؛ الأنه حمل التكرمي)2(، ومن ب���ب اأوىل حرمة م� فوق ذلك من خد�س 

الوجه اأو و�سمه، وقد نهى النبي å عن و�سم وجه احليوان)3(، فكيف ب�الإن�س�ن.
وعلى االإدارة منع تع�رك طلبة وتع�سيبهم �سد بع�س، وعليهم تربيتهم على االأدب ومك�رم 

االأخالق وعدم اخل�س�م والنزاع.
مسجد المدرسة:

وتتخذ امل�س�جد وامل�سلي�ت يف املدار�س وم� ال بد منه من املرافق، وي�سلي الطالب ال�سالة 
املكتوب��ة احل��رضة، ويجعل ذلك يف اجلدول الع�م، وتعمم الدولة ذلك؛ الأنه من اأوائل واجب�ته� 

کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  نثڌ 
گ گ گڳمث )احلج(.

والأن جدول��ة ذل��ك تعظيم ل�س��ع�ئر الله، وه��و م�أمور به، وتعلي��م حفظ ال�س��الة واأدائه� 
واجلم�عة.

آداب عامة في المدرسة كالتشجير وحمالت النظافة:
وليح�فظ على نظ�فة املدر�س��ة، واأفنيته�، وف�س��وله�، ودورة املي���ه؛ الأن هذا من املطلوب�ت 

1- تقدم خترجيه.
2- قولنا »ألنه حمل التكريم..« فيه حديث أبي هريرة يف صحيح مسلم برقم 6819 عن النيب å قال »إذا قاتل 

أحدكم أخاه فليتق الوجه«.
3- قولنا »يف وجهها..« فيه حديث جابر يف صحيح مس��لم برقم 5674 أن النيب å مر عليه محار قد وس��م يف 

وجهه فقال »لعن اهلل الذي ومسه«.
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ال�رضعية »الطهور �سطر االإمي�ن«)1(.
واأمر النبي å بنظ�فة االأفنية »طهروا اأفنيتكم«)2(.

ويعلم الطالب الت�س��جري واحلف�ظ على ال�س��جر؛ مل� ورد فيه� من الرتغيب يف غر�س��ه� »م� 
من م�س��لم يغر�س غر�س���، اأو يزرع زرع� في�أكل منه طري، اأو اإن�س���ن، اأو بهيمة اإال ك�ن له به 

�سدقة«)3(.
وال يعبث ب�جلدران بكت�بة، اأو قر�س طالئه�؛ الأنه من اإتالف م�ل امل�سلمني واإف�س�ده، وهو حمرم.

وال مي�سح ب�لقذر على اجلدران؛ الأنه اإيذاء للم�سلمني، وهو حمرم نثک ک گ 
گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.

وال ترُرمى االأوراق وبق�ي� الطع�م واملهمالت يف اأفنية املدر�س��ة؛ الأنه خالف م� طلبه ال�رضع 
من النظ�فة واإزالة االأقذار واملوؤذي�ت عن الطرق�ت.

ويعلم الطالب القي�م بحمالت النظ�فة يف مدار�س��هم، وهذا اأمر م�رضوع؛ الأن اإزالة ال�رضر 
عن الطرق�ت ولو غ�س��ن �سوك، اأو �س��ظ�ي� زج�ج، اأو حجر موؤذي م�سمول بقوله å »بينم� 
رجل مي�سي بطريق وجد غ�سن �سوك على الطريق ف�أخره ف�سكر الله له فغفر له«)4(. وهو من 

ال�سدق�ت »اإم�طة االأذى عن الطريق �سدقة«)5(، وهو من �سعب االإمي�ن.
1- تقدم خترجيه.

2- حديث »طهروا أفنيتكم« حديث صحيح أخرجه الطرباني يف األوسط برقم 4057، ورجاله كلهم ثقات عن عامر 
بن سعد عن أبيه قال: قال رسول اهلل å: طهروا أفنيتكم فإن اليهود ال تطهر أفنيتها.

3- حديث »من غرس...« أخرجه البخاري من حديث أنس برقم 2320، ومس��لم من حديث جابر برقم 4050، 
واللفظ للبخاري قال رس��ول اهلل å: ما من مس��لم يغرس غرس��ا، أو يزرع زرعا فيأكل منه طري، أو إنس��ان، أو 

بهيمة إال كان له به صدقة.
 å 4- أخرجه البخاري برقم 652، ومسلم برقم 6835، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول اهلل

قال: بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر اهلل له فغفر له.
5- قولنا »وهو من الصدقات..« دليله عند البخاري برقم 2989، ومسلم برقم 1704، واللفظ للبخاري من حديث 
أبي هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å: كل سامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 
ب��ني االثن��ني صدقة ويعني الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل 

خطوة خيطوها إىل الصاة صدقة ومييط األذى عن الطريق صدقة.
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ومن تعمد اإتالف اأث�ث يف املدر�سة �سمن وليه ذلك، وكذا لو ا�ستعمله بطريقة تتلفه ع�دة.
نظافة الطالب والعناية الصحية المدرسية:

ويعلم الط�لب املح�فظة على نظ�فة مالب�س��ه، و�س��عره، وبدنه، ونع�له، وجمل�س��ه، واأدواته، 
ويف احلديث »يحب اأحدن� اأن يكون نعله ح�س��ن� و�سعره ح�سن�« فق�ل å »اإن الله جميل يحب 

اجلم�ل«)1(.
وعل��ى االإدارة اتخ�ذ و�س���ئل حتفظ �س��حة الطالب ب�لتفتي�س على ب�ئ��ع االأغذية لهم، من 
مطعوم، وم�رضوب، وعمل حمالت تطعيم، واتخ�ذ عي�دة لالإ�سع�ف الط�رئ، وتنظيف دورات 
املي�ه وتعقيمه�، وكل هذا من دفع ال�رضر عنهم الأن الطلبة حتت نظر ورع�ية املدر�سة م� داموا 
فيه�، واالإدارة املدر�سية م�سئولة عن ذلك لعموم »كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته«)2(.

وعلى الدولة توفري الو�س���ئل احل�فظة لل�س��حة املدر�س��ية؛ الأنه من حفظ مق�سد ه�م وهو 
حفظ النف�س.

وتوفره� املدر�س��ة اإن ك�نت جت�رية غري حكومية وجوبً� �رضعيً�؛ الأنه من مقت�س��ي�ت العقد 
معه�، واالإيف�ء ب�لعقد واجب، والأنه دفع لل�رضر، ودفع ال�رضر مطلوب �رضعي وجوب�.

تشجيع الطالب وتحفيزهم وتأهيلهم:
وعل��ى الدولة ت�س��جيع الطالب، وتك��رمي اأوائلهم والن�بغني واملبدع��ني. واإق�مة حفل تكرمي 

لذلك اأمر ح�سن؛ مل� يحققه من م�س�لح تربوية وتعليمية ع�مة.
وابتع�ث الدار�سني املوؤهلني وعلى راأ�سهم االأوائل للدرا�سة املتخ�س�سة، والت�أهيل والتدريب 
اأمر م�رضوع اأ�سله الرحلة اإىل الع�مَل لطلب العلم)3(، وعلى الدولة كف�لة تك�ليفه؛ الأن ذلك من 

امل�س�لح الكربى للبالد.
1- أخرجه مس��لم برقم 275، عن عبداهلل بن مس��عود عن النيب å قال »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال 
ذرة من كرب«. قال رجل إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حس��نا ونعله حس��نة. قال »إن اهلل مجيل حيب اجلمال 

الكرب بطر احلق وغمط الناس«.
2- تقدم خترجيه.

3- وقد رحل موس��ى عليه الس��ام لطلب العلم، ورحل الصحابة إىل رس��ول اهلل å وتعلموا وعادوا إىل قومهم 
فعلموهم، كما أخرجه البخاري ومسلم.
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واإعط�ء ال�س��ه�دات، واجلوائز، واملنح ال يخل ب�الإخال�س ولو يف علوم �رضع؛ الأن ال�س��ه�دة 
مبن�ه� على اإخب�ر اجلهة مب� تعلمه هذا ال�سخ�س، وكتم�نه ال يجوز نثٹ ٹ ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )البقرة:283(.

واجلوائز مبن�ه� على التحفيز، وقد ق�ل يف اجله�د »من قتل قتيال فله �سلبه«)1(، ومل يطعن هذا 
يف االإخال�س، وامِلَنحرُ كذلك واأو�سح؛ الأنه� كف�لة للرحلة يف العلم.

وال توؤخر الوث�ئق وال�س��ه�دات الدرا�س��ية ت�أخريا يرتتب عليه ���رضر ب�لط�لب؛ الأن ال�رضر 
مدفوع.

التعليم الفني:
وعلى الدولة اإق�مة التعليم الفني والتقني واالإداري؛ الأن هذا يعترب االآن من اأعمدة االقت�س�د 

والنه�سة احلديثة للدول.
وهذه م�س��لحة ع�مة تعتربه� ال�رضيعة، فطلبت �رضع�، ويطلب له� و�س�ئله� التي تقيم ذلك؛ 

الأن الو�س�ئل له� حكم املق��سد.
مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم:

وي�س���ف اإىل الطلب ال�رضعي على الدولة اإق�مة مدار�س التحفيظ ودعمه�، واإعط�ء رواتب 
جمزية ع�دلة للمدر�سني وامل�س�يخ املعلمني للقراآن وعلومه ك�لقراآن والتجويد والتف�سري.

وي���رضع اإق�مة املع�هد ال�رضعية الو�س��طية الق�ئمة على الدليل كت�ب� و�س��نة بال تع�س��ب؛ 
الأدائه��� اإىل م�س���لح عظيمة عل��ى فكر االأجي�ل، ودفع مف��س��د الغلو والتط��رف املوؤدي اإىل 

التمزق والتن�زع بني االأمة.
ويطل��ب �رضع��� من الدولة االهتم���م ب�ملراكز العلمي��ة املبنية على الو�س��طية واالعتدال 
ب�لدليل كت�ب� و�س��نة، وحلق�ت العلم يف امل�س���جد، ودعم علم�ئه��� والق�ئمني عليه� وحتفيز 
طالبه�، واعتم�د مع�دلة اإج�زاتهم العلمية ب�سه�دات ودرج�ٍت تي�سريا لتوظيفهم يف القط�ع 

احلكومي وغريه.

1- تقدم خترجيه.
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وه��ذه من امل�س���لح العظيمة التي حتقق خدم��ة العلم وال�رضيعة والو�س��طية، وحتقق بذلك 
ال�س��لم االجتم�عي بعيدا عن الغلو وا�س��تهداف امل�س��لمني ب�أقوال واأفع�ل غ�لية موؤدية للفرقة 

والتمزق والت�سظي.

V V V V V
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فقــــه
المجتمع المدني والقبيلة

> نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلجرات(

> الطبقية املناطقية اأو العرقية اأو الن�سبية اأو القبلية اأو ال�سع�بية مفردات جاهلية ل يتعاي�س 

معها النظام الجتماعي يف الإ�سالم

> ال��س�ل اإىل جمتمع الف�سيلة غاية مطل�بة يف ال�سرع

> حمارب���ة الف�س���اد يف الأر����س واملناك���ر والإ�ساع���ات املجتمعي���ة العام���ة واخلا�س���ة والنميم���ة 

وال��سايات من ال�اجبات ال�سرعية

> القطاعات القبلية وقطع الطريق من الف�ساد يف الأر�س، وت�سل عق�بة بع�سها اإىل احلرابة

> الت�سالح الجتماعي وال�طني ال�سامل من معاقد ما جاء به الإ�سالم احلنيف
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فقه املجتمع
- تمهيد:

ال بد قبل اأن نذكر تف��س��يل االأحك�م اأن نقدم جممل م� يتعلق ب�ملجتمع ومفرداته وتكوينه 
فنقول:

املجتمع: هو جتمع ب�رضي دائم اأو متنقل وم� ترتب عليه.
ومكون�ت املجتمع: االأ�رضة بنوعيه�: االأ�رضة ال�س��هرية. واالأ�رضة الن�س��بية، وهي االأ�سول 

والفروع واحلوا�سي واجلميع يكون القبيلة ثم ال�سعب.
وهو التكوين الفطري واالإن�س�ين واجلبلِّي ِبَجْعل الله تع�ىل نثچ چ ڇ ڇڇمث 

)احلجرات:13(.
وكل جتم��ع ب�رضي له اأ�س��ب�به املك�نية، واجلغرافية، واالقت�س���دية، واالأمنية، وال�سي��س��ية، 

والدينية، واالإن�س�نية)1(.
وكل جتمع مبكون�ته بدءا ب�الأ�رضة ثم القبيلة، وال�سعب، واالأمة تتعلق به� اأحك�م كثرية ت�سكل 
نظ���م االأ�رضة وفقهه�: م��ن زواج، وحقوق، ونفق�ت وكل م� تعلق بهذا، ونظ�م املجتمع ككل، 

و�سالته وحقوقه واآدابه وروابطه قبيلة و�سعب� واأمة.
وال بد لكل جتمع من بني�ن ونحوه لل�سكن؛ الأنه من احل�جي�ت الب�لغة مبلغ ال�رضوري�ت.

واالأ�س��ل فيه �رضع� االإب�حة وله اآداب واأحك�م، من كيفي��ة التملك للعق�ر، وجري�ن اإج�رات 
البن�ء واملن�فع، وغري ذلك.

�سَّ كلَّ اأ�رضة م� ي�س��رتهم من م�س��كن، مم� يوؤدي اإىل كرثة البن�ء؛  ومل� ك�ن يجب جبلًة اأن َيخرُ

1- فاملكان له تعلق بالتجمع البشري من حيث توفر مكان البناء واملاء واخلدمات.
واجلغرافيا: من حيث املكان اجلغرايف املناسب يف املناخ واملوقع.

واالقتصادية: كونه مقصدا وملتقى عاما تتوفر فيه اخلدمات للمساكن واملسافرين بسهولة.
واألمنية: كونه بعيدا عن األخطار الطبيعية كخطر جماري السيول، وفيضانات األنهار، أو انهيارات الصخور، أو 

ثوران بركان، او األخطار العدوانية، كهجوم عدو إنساني أو حيواني.
والسياسية: كونه مواطنا يف الدولة، أو مقيما شرعيا، أو الجئا، أو فارا من ماحقة وطلب من الدولة.
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تعني تنظيمه �رضورة:
على م�ستوى ال�سكن الواحد داخلي�.

وعلى م�ستوى اجلوار.
وعلى م�ستوى املح�رم واالأج�نب.

وعلى م�ستوى املحالت الع�مة واخل��سة.
وو�س��ع لهذا كله اأحك�م الدخول واخلروج واال�س��تئذان، و�سعة الطريق، وو�سعية االأبواب 

واملداخل وال�سب�بيك، واملن�فذ، واختي�ر اأم�كن البن�ء.
ومن مقت�سي�ت التجمع الب�رضي:

وجود املي�ه، واملوطن الزراعي: اإم� حملي�، اأو عرب طريق �س�لك يو�سل هذه ال�رضوري�ت.
واقت�س��ى ذل��ك: تنظيمً� وترتيب��ً� لهذه العملية ب�س���ئر اأحك�مه�، وتنظيم البيئة ال�س��كنية، 

والزراعية، واملي�ه.
وال بد كذلك من ظهور التعليم والتعلم يف كل �سيء: يف املعم�ري�ت، والزراعي�ت، والتج�رة، 

والقراءة، والقي�دة، والقت�ل.
وهن� ظهر التعليم حتى ق�مت الثورة العلمية يف كل االأمور.

ومل� ك�ن االإن�س�ن يحت�ج لالنتف�ع مب� يف االأر�س �رضع تنظيم طرق التملك.
وال ب��د لهذا كله م��ن وجود البيع، وال���رضاء، واالإج�رات، وال���رضك�ت لنقل التملك�ت، 

واإدارة امل�ل.
ولعالقة االإن�س���ن بغريه من البيئة، واأنواع املخلوق�ت ن�فعة و�س���رة، وب�لهواء، وم�س���رب 

املي�ه؛ اقت�سى هذا اإق�مة اأنظمة الدواء وال�سحة، وكل م� له تعلق بهذا االأمر.
وال بد لكل جتمع ب�رضي من قي�دة بح�سبه:

م مط�ع، وال بد لل�س��عب من قي�دة  كَّ َ ب��دءا م��ن االأ�رضة، ثم القبيلة، ف��ال بد له� من مرجع حمرُ
مط�عة.

والقي�دة متثل الدولة، وال بد اأن حتمي امل�س���لح الع�م��ة، وال بد لذلك من قوة بكيفية معينة 
ميثله� اليوم املوؤ�س�سة االأمنية والع�سكرية، والق�س�ء.
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وكل ال�س��عوب له� عالق�ت مع بع�سه� على م�س��توى االأفراد، واجلم�عة، واملجتمع، وعلى 
م�ستوى ال�سي��س�ت والدول، فك�ن علم العالق�ت الدولية.

ويظهر له��ذا كله يف املجتمع �رضائح متعددة �س��كلت طبق�ت ثالث: اقت�س���دية، وقي�دية، 
وعلمية.

وهذه الطبق�ت التف��س��لية متعلقة ب�لك�سب بخالف الطبقية العرقية، فهي ج�هلية حيوانية؛ 
الأن كل م� للك�سب فيه مدخل، ففيه تف��سل، وال تخرج عن الثالثة.

وكل م� ال ي�أتي ب�لك�س��ب مثل اللون والعرق والن�س��ب والبالد واجلن�سية فال تف��سل فيه، 
ال عند الله وال عند خلقه العقالء، ومن زعم فيه التف��سل فقد جرى على ق�نون البه�ئم نثڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلجرات(.
وال توجد يف االأ�س��ل اجلبلي وال الدليلي ال�رضع��ي طبقية لعرق ب�رضي على اآخر، بل الكل 

من تراب، واإن اأوجده� اجل�هليون نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلجرات(.

ف�أ�سل ر�سول الله و�س�ئر الر�سل واالأنبي�ء، وكل اإن�س�ن �س�حلً� اأو ط�حلً� من تراب.
وال تف��س��ل اإال ب�أمر واحد هو الك�س��ب، وهو ديني ب�لتقوى، اأو ك�س��ٌب دنيوي، وهو ثالثة 
مك��س��ب: اقت�س���دية وقي�دية وعلمية. وترتب على هذا تق��س��يم فئوي��ة، واأ�رضية، وعم�لية، 

ومن�طقية، وحتته� �رضائح جمتمعية كثرية متعددة منه�:
- اأ�سح�ب امل�ل، واجل�ه والقي�دة وال�سلط�ن، والعلم، والع�مة، واملن�فقون واملر�سى واملذبذبون، 
واملوؤمن��ون اأ�س��ح�ب املب�دئ والقيم، والكف�ر ب�لر�س���لة كال اأو بع�س���، والظلم��ة واأعوانهم 

واأتب�عهم.
وتنوعت االأخالق واالأعم�ل بح�سب ذلك.

ف�أخالق اأهل امل�ل غري ال�سالطني، والقي�دات، والعلم�ء.
واأخالق امل�س��لحني �س���حلة، واأخالق املن�فق��ني من�فقة مع الكل، واأخالق اأ�س��ح�ب احلرف 

الب�سيطة ب�سيطة ع�دة.
وحتى ال ت�سري اجلم�عة ب�سكل ع�سوائي ال بد من ق�نون ينظم اأموره�.
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ف�أن��زل الله ال�رضيعة، ف�أمر مب� يخدم امل�س���لح ويدفع املف��س��د، وكل هذا ي��دور على اأمه�ت 
االإ�سالح الع�م واخل��س لالإن�س�ن واالأر�س والدولة واملجتمع واالأ�رضة.

و�س���قه بقواعد واأ�سول معي�ره� العدل وامل�سلحة ودرء املف�س��دة، واالإح�س�ن، والنهي عن 
الفح�س�ء واملنكر والبغي.

واأقر الع�دات اجل�رية ال�سحيحة.
وكل م� يتعلق ب�سالح الب�رضية �سمله االإ�سالم، الدين احلق اخل�مت.

واأر�س��ل الله به نبيه حمم��داً å فمن الن��س من اآمن، ومنهم م��ن كذب، ومنهم من كذب 
ف�آمن ظ�هرا وكفر ب�طن� وهم املن�فقون، ولكل اأحك�م واأو�س�ف.

السكن:
لكل اإن�س�ن حق يف ال�سكن:

اأ- ب�لتملك.
ب- اأو اال�ستئج�ر.

ج- اأو التربع.
ولو موقوف� كم�س��كن البن ال�سبيل، اأو كم�سجد مل�س��طر؛ الأن اأهل ال�سفة اتخذوا م�سجده 

å مقرا موؤقت�)1( لهم؛ لفقرهم؛ وعدم ا�ستط�عة بيت امل�ل توفري �سكن لهم.
وال يج��وز ترك اأ���رضة اأو فرد من غري اإيواء يف �س��كن؛ الأدائه اإىل �رضر يف نف�س��ه، وم�له، 

وعب�دته، وعر�سه، ومن ي�سق عليه ممن معه من اأ�رضته كولد اأو والدين اأو زوجة اأو قريب.
ودف��ع ال�رضر عنه واجب، والوج��وب يكون عليه اأوال بدفع ذلك ال�رضر عن نف�س��ه واأهله 
بتملك م�س��كن، اأو ا�ستئج�ر، اأو احل�س��ول عليه بتربع؛ ف�إن عجز ففر�سرُ عني على الدولة اأن 

توؤويه واأ�رضته، وهو فر�س كف�ية على املجتمع، وي�أثمون جميع� برتكه.

1- قولنا »مقرا مؤقتا« من أدلته ما أخرجه البخاري برقم 440 من حديث ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب 
ال أه��ل له يف مس��جد النيب å. وحلدي��ث أبي هريرة يف البخاري برقم 442 قال: رأيت س��بعني من أصحاب 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا يف أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقني ومنها ما يبلغ 

الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
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ويجب عينً� على م�سلم ق�در له ف�سل �سكن، واطلع على و�سع اأ�رضة بال �سكن اأن يوؤويه� 
اإن مل يقم به غريه، ويكون االإيواء مدة موؤقتة لدفع �رضر اال�سطرار؛ الأن الدوام �رضر ب�ملتربع 
اإال اإن ر�سي اأو ا�ستمر اال�سطرار ممن اآواهم وا�ستمرت قدرته على اإيوائهم؛ والأن هذا هو ابن 

�سبيل، وابن ال�سبيل موؤقت ال دائم.
و�سواء ك�ن هذا الفرد اأو االأ�رضة موافق� يف الدين اأم خم�لف�؛ الأن دفع ال�رضر الواقع واملتوقع 
ررُ مبن يواف��ق يف الدين، وذلك لعموم  َقدَّ ع��ن االأنف�س واالأعرا�س واالأم��وال واجب مطلق ال يرُ

نثچ چ چ ڇ ڇمث )النح���ل:90(، ولقوله تع���ىل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(. فهذه اإب�حة، 

. واالأرُْوىَل اأمررُ
نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  االأم��ر يف  ولعم��وم 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓمث )النساء:36(.
فلم يخ�س�س م�سلم� عن غريه.

��فرُ ابن ال�سبيل ي�س��مل من مل يجد م�أوى، ك�ن فردا اأو اأ�رضة؛ الأن ال�سبيل هو الطريق:  وو�سْ
وهذا مثله.

فوجب بن�س االآية االإح�س���ن اإىل ابن ال�س��بيل، وال اإح�س���ن مع تركه يف ال�س���رع مع ولده 
واأ�رضته اأو حتى منفردا، بل هو من االإ�س�ءة واملخ�لفة لن�س االأمر ب�الإح�س�ن.

ويف هذا الب�ب �رضعت العمرى والرقبى وهو: اأن يهب رقبة البيت الآخر والأ�رضته مدة عمره، 
.)1(å اأو مدة معينة ع�رية، وقد �رضعه� الله وبني اأحك�مه� على ل�س�ن نبيه

وهل هو متليك؟ خالف.
وال��ذي يظهر من خ�س��و�س هذا الدليل، وعموم حم��س��ن ال�رضيعة، واأدلته� يف االإح�س���ن 
واالإنف���ق اأن يق���ل: اإن َن�سَّ على امللك فهي هبة؛ الأنه متليك بال عو�س اأو مع�و�س��ة، وعليه� 
يحمل ن�س الرقبى والعمرى، واإن ن�س على االإذن يف ال�س��كن؛ فال متليك، وله قب�س ال�سكن 
1- قولنا »أن يهب رقبة البيت..« فيه حديث يف صحيح مسلم برقم 4276 عن جابر بن عبداهلل أنه قال: مسعت 

رسول اهلل å يقول »من أعمر رجا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي ملن أعمر ولعقبه«.
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ه متى �س�ء، وهو  متى �س���ء؛ الأنه عقد من�س��و�س م�رضوط، ومقت�س��ى الوف�ء به اأن له قب�سَ
م�سمول بعموم نثڑ ککمث )املائدة:1(.

ف�إن مل ين�س:
اأ. ف�إن ك�ن العرف يق�سي ب�أنه� هبة فهي كذلك.

ب. واإن ك�ن العرف اأنه اإذن يف ال�سكن حملت عليه.
ِمل على جمرد االإذن؛ الأنه  ج. واإن مل يك��ن عرٌف يف ذلك، ومل يرُن�س عل��ى اإحدى احل�لتني؛ حرُ
ٌن، والأن االأ�سل بق�وؤه يف ملكه، وعدم انتق�ل ملكه اإىل غريه اإال بيقني، ال مبجرد االحتم�ل؛  مَتيقَّ
الأن امللك ال ينقل اإال ب�ليقني؛ والأن الله يقول نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البقرة:188(، 

ومن الب�طل اأخذه بتوهم التمليك ال بيقني.
ويق��ول �س��بح�نه نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(، ولي�س من االإح�س���ن 

نزعه من م�لكه مبجرد التوهم والظن ب�لتمليك.
- طهارة المسكن ونظافته

ويجب تطهري البيت من النج��س�ت واالأقذار حلديث »الطهور �سطر االإمي�ن«)1(.
والطهور هو: اإزالة اخلبث والنج�س، ف�سمل الطه�رة من النج��س�ت املعروفة ومن كل االأقذار 

واالأو�س�خ واملوؤذي�ت، وحلديث »ك�ن ال ي�ستنزه من البول فعذب«)2(.
ويف معنى البول �س���ئر النج��س�ت؛ ولالأمر ب�إزالة االأقذار وم� يف معن�ه� يف حديث »طهروا 

اأفنيتكم«)3(.
والنظ�فة ت�سمل م� هو اأعم من الَنَج�س والقذر من االأو�س�خ واالأتربة ونحو ذلك، واالأمر يدل 

على الوجوب يف االأ�سل.
وه��ذا دليل عل��ى التكليف بتم�م العن�ية بنظ�فة البيت وتوابع��ه من منقول وث�بت، كفر�س، 
وو�س���ئد، واأحلفة، وغريه�؛ لقوله تع�ىل نثڭ ۇۇمث )املدثر(. والثي�ب ت�س��مل املالب�س، 

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.
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واملف�ر���س، واالأحلفة بدليل قوله تع�ىل نثى ائمث )ن���وح:7(، وقوله تع�ىل نثېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئمث )هود:5(، ومعن�ه حني يتغطون)1(.

- البناء ومواصفاته والسكن وأحكامه:
وم��ن ك�ن له اأر�س فال يبيعه��� اإال اإىل اأر�س لورود النهي يف قوله å »من ك�ن له اأر�س 

فال يبعه� اإال اإىل مثله�«)2(.
ويح�س��ن اأن تكون االأر�س املعدة للبن�ء وا�سعة ندب� حلديث »البيت الوا�سع من ال�سع�دة«)3(، 

واأن تكون قرب م�سجد لتي�رض ح�سور اجلم�عة.
النزوح والنقلة:

وال تنتقل جم�عٌة ولو اإىل قرب امل�سجد -ولو بعدوا- اإن ك�ن انتق�لهم يعري ذلك املك�ن.
ولهذا نرُِهي بنو �سلمة عن االنتق�ل اإىل قرب امل�سجد)4(، واأخربهم å بعظيم اأجرهم واأراد من 

النهي كراهة اأن يعروا املدينة.
واإذا نه��ى ع��ن ذلك، ول��و ك�ن بعلة القربة ال�رضعي��ة؛ ف�إنه من ب���ب اأوىل ينهى عن انتق�ل 

جم�عي اأو نزوح اإىل مك�ن اآخر لل�سكن بغري �رضورة، اإن ك�ن انتق�لهم اإعراًء للمك�ن.

1- يستغشون ثيابهم يتغطونها ويلبسون. انظر تفسري الطربي )322/12( ط/ دار هجر.
2- حديث »من كان له أرض..« أصح ألفاظه ما أخرجه الطيالس��ي يف مس��نده بس��ند حسن برقم 423 عن حذيفة 
قال »من باع دارا ثم مل جيعل مثنها يف دار مل يبارك له«. وهو شاهد حلديث سعيد بن حريث عند ابن ماجة برقم 
2490. وأخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن برقم 278 عن عمرو بن حريث، رفعه قال »من باع أرضا أو دارا، مل 

يبارك له إال أن جيعله يف مثله«.
3- أخرجه عبد بن محيد يف مس��نده برقم 385 عن نافع بن عبداحلارث، قال: قال رس��ول اهلل å: من سعادة 
املرء املس��كن الواس��ع، واجلار الصاحل، واملركب اهليّن. قلت: سنده حسن. وأخرجه البخاري يف األدب املفرد من 

نفس الطريق برقم 116.
4- أخرجه البخاري برقم 656، ومسلم برقم 1551 من حديث جابر بن عبداهلل قال: خلت البقاع حول املسجد 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إىل قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهلل å فقال هلم »إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا 
قرب املس��جد«. قالوا: نعم يا رس��ول اهلل قد أردنا ذلك. فقال »يا بين س��لمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب 

آثاركم«.
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ومعنى هذه العلة اأمني؛ الأن وجود بيوت و�س��ك�ن يف اأم�ك��ن معينة على الطرق واملداخل 
يوؤمن اخلطوط، وامل�رة، وامل�س�فرين، ويدفع مف��سد كثرية يف هذا ال�س�أن.

ف�إن ك�ن انتق�لهم ل�رضورة كح�سول جف�ف، اأو جوع، اأو خوف من مداهمة �سيل اأو ع�س�ب�ت 
ف�س���د يف االأر�س يف مك�ن ن�ٍء، وال ميكن الأهل البي��وت دفعهم، وال يوجد من يوؤمنهم منهم، 
اأو ينجدهم يف ح�ل مداهمة، اأو نحو ذلك من ال�رضورات واحل�جي�ت، ف�إنه ال م�نع من انتق�لهم 

فرادى اأو جم�ع�ت، وقد يجب)1(.
والنزوح الط�رئ ك�حل��س��ل للمدنيني يف احلروب من ن�س���ء واأطف�ل ونحوهم ال م�نع منه، 
َعدُّ فرارا من الزحف؛ الأن الف��رار املمنوع هو الفرار يف  ول��و ك�ن يف احلرب مع الكف���ر، وال يرُ

ح�لة اللق�ء بني الفريقني اأه��ل القت�ل نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉېمث )األنفال(. واملدنيون من الن�س���ء واالأطف�ل والعجزة لي�سوا كذلك؛ ال�ستثن�ئهم 

من وجوب املواجهة.
- بعد السكن عن أماكن األضرار واألقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي:

ويخت�ر يف ال�س��كن كونه بعيدا عن االأم�كن التي يغلب فيه� النج��س��ة واالأقذار كم�سب�ت 
املج�ري ومق�لب القم�م�ت الع�مة، كونه� مواطن ال�سي�طني.

ْبَع��درُ عن امل�س���كن، وق��د ك�ن å اإذا ذهب املذهب اأبعد حتى ال ي�س��م له ريح وال  ولذل��ك ترُ
ي�سمع له �سوت)2(، وك�ن ي�ستعيذ من اخلبث واخلب�ئث)3(، وامتنع å من ال�سالة يف واد فيه 

�سيط�ن)4(، كم� يف احلديث، واأمرهم فزايلوه مع ت�أخرهم عن وقت اإمك�ن اأداء ال�سالة.
ومعلوم ب�لن�سو�س اأن هذه االأم�كن مواطن لل�سي�طني.

1- وذلك كالفرار بالدين أو العرض والنفس واملال من املتلفات غالبة التحقق.
2- أخرجه اإلمام أبو داود برقم 1 من حديث املغرية بن شعبة Ê أن النيب å كان إذا ذهب املذهب أبعد. 

قلت: وسنده حسن. وقال الرتمذي حسن صحيح.
3- احلديث يف الصحيحني )البخاري برقم 142، ومس��لم برقم 857( واللفظ للبخاري من حديث أنس قال: كان 

النيب å إذا دخل اخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من اخلبث واخلبائث.
4- قولنا »وامتنع عن الصاة يف واد فيه شيطان« أخرجه مالك يف املوطأ برقم 26. والقصة يف الصحيحني بدون ذكر 

ذلك )البخاري برقم 344، ومسلم برقم 1595( من حديث عمران بن حصني.
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والأن املالئكة تت�أذى مم� يت�أذى منه بنو اآدم كم� ورد يف الن�س)1(.
واإيذاء املالئكة حمرم، وال�سكن هن�ك اإيذاء؛ الأنهم مالزمون البن اآدم.

ولقوله تع�ىل نثڈ ڈ ژمث )األعراف:157(، اأي: اأكال، و�رضب�، ولب�س�، و�سكن�؛ 
الأن حذف املقت�سى يدل على العموم يف متعلق�ته.

وكذا الأن ال�رضر على �س��حة االأبدان والعقول غ�لب عند ال�س��كن عند م�سب�ت النج��سة 
ومق�ل��ب املخلف���ت الع�مة، و�رضط ال�رضر اأن يكون ف�ح�س���، وهذا كذل��ك، وال�رضر الغ�لب 

واجب دفعه يف ال�رضع.
ويخت�ر يف ال�سكن بعده عن م�س�نع الكيم�وي�ت ال�س�مة بعدا يغلب معه ال�سالمة.

وك��ذا ع��ن مراك��ز االإ�س��ع�ع�ت النووية م��ن م�س���نع ومع�م��ل ونحوه���؛ لعظيم �رضر 
اإ�سع�ع�ته�.

والبعد عن خطوط ال�سغط الع�يل الكهرب�ئي ب�سبب ت�أثرياته على �سحة االأبدان.
وعلى الدولة القي�م ب�لتخطيط العمراين الذي يراعي ذلك كله، وغريه من امل�س�لح.

وعلى املرء اأن يخت�ر �س��كنه بجواٍر ح�س��ن؛ ال�س��تع�ذة النبي å من ج�ر ال�س��وء يف دار 
املق�مة)2(.

- التوسط في البناء والزينة:
وامل�رضوع يف بن�ء البيت التو�س��ط يف كل اأموره: عم�رة، واأث�ث���، وزينة؛ الأن ق�عدة ال�رضع 

التو�سط.
واالأ�سل يف تزيني البيت االإب�حة للن�س نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چچ چ چ ڇڇمث )األعراف(.

1- ورد ذلك يف صحيح مس��لم برقم 1282 من حديث جابر بن عبداهلل È عن النيب å قال »من أكل من 
ه��ذه البقل��ة الثوم -وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث- فا يقربن مس��جدنا فإن املائكة تتأذى مما يتأذى 

منه بنو آدم«.
2- قولنا »وخيتار سكنه جبوار حسن..« دليله ما أخرجه النسائي برقم 5502 من حديث أبي هريرة Ê قال: 
قال رسول اهلل å »تعوذوا باهلل من جار السوء يف دار املقام فإن جار البادية يتحول عنك«. قلت: سنده صحيح 

ورجاله رجال الشيخني.
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.Ê وحديث »�ستكون لكم اأمن�ط«)1( هو على االإخب�ر ال النهي، ولذا عمله ج�بر بن عبدالله
- شجر الزينة، واللوحات الطبيعية، والمجالس االفرنجية والعربية:

و�سجر الزينة واللوح�ت الطبيعية من اجلم�ل، والله يحب اجلم�ل)2(.
واملج�ل�س االإفرجنية لي�س��ت من الت�س��به؛ بل من عموم الزينة االإن�س�نية امل�سرتكة يف الدني� 

خ�ل�سة للموؤمنني يوم القي�مة ب�لن�س نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃمث )األعراف:32(.

ومفهوم خلو�سه� لهم يف االآخرة يدل على اال�سرتاك به� يف الدني� ا�سرتاك� اإن�س�ني� ع�م�.
وذل��ك ي�س��مل كل تراث واإنت�ج اإن�س���ين، عربي��� ك�ن اأو اأجنبي�، ومنه الزين��ة م� مل يخ�لف 

�رضاحة الن�سو�س ال�سحيحة.
ويجب اأن ي�سبط ذلك ب�لتو�سط وعدم االإ�رضاف والبذخ وق�سد اال�ستعالء والكرب.

فال يجوز �رضاء لوح�ت ب�هظة الثمن للزينة؛ الأجل كونه� لفالن ِمْن َر�ْسمه، اأو ملكه قدمية اأو 
حديثة؛ الأنه خم�لف لالأمر ب�لتو�سط، وداخل يف االإ�رضاف والتبذير؛ والأنه ال منفعة فيه �سوى 
الفخ��ر واخليالء والبطر، وهذه املع�ين كله� من�س��و�س على حترميه�، ق�ل تع�ىل نثڀ ڀڀمث 
)األعراف:31(، نثۈئ ېئ ېئېئمث )اإلسراء(، نثحئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )لقمان(.

وتعليق �سور ذوات االأرواح ورد الن�س ب�لنهي عنه)3(؛ فليجتنب ولو للذكرى احتي�ط�.
وال م�نع اأن تو�سع حمفوظة يف خزانة ونحوه�.

- مجلس الضيوف، والمطابخ ودورات المياه:
ومن املح��س��ن جعل جمل�س لل�س��يوف للق�در على ذلك؛ الأنه داخل يف اأنواع اإكرام ال�سيف 
1- حديث األمناط أخرجه البخاري برقم 3631، ومس��لم برقم 5570، من حديث جابر Ê قال: قال النيب 
å هل لكم من أمناط قلت وأنى يكون لنا األمناط قال أما إنه س��يكون لكم األمناط فأنا أقول هلا، يعين امرأته- 

أخري عين أمناطك. فتقول: أمل يقل النيب å إنها ستكون لكم األمناط فأدعها.
2- من حديث »إن اهلل مجيل حيب اجلمال« وقد تقدم خترجيه.

 È 3- ورد النهي يف احلديث املتفق عليه )البخاري برقم 3225، ومس��لم برقم 5635( من حديث ابن عباس
يق��ول: مسع��ت أب��ا طلحة يقول: مسعت رس��ول اهلل å يق��ول: ال تدخل املائكة بيتا في��ه كلب، وال صورة 

متاثيل.
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املطلوبة عموم� يف الن�سو�س، كحديث »من ك�ن يوؤمن ب�لله واليوم االآخر فليكرم �سيفه«)1(، 
وو�س�ئل االإكرام له� حكمه.

اإال اإن ك�ن للفخ��ر والبط��ر واخلي��الء ب��ه، فه��و مذموم عن��د الل��ه نثحئمئ ىئ يئ جب حب 
خبمبمث )لقمان(.

ومن املح��س��ن اتخ���ذ دورات للمي�ه للتطهر من االأحداث واالأجن����س واالأقذار؛ اإذ الطهور 
�س��طر االإمي�ن، وو�س���ئل الطهور مطلوبٌة بح�س��ب اأدائه� ملطلوب ال�رضع، ودورات املي�ه من 

هذه الو�س�ئل.
ومن املح��س��ن اتخ�ذ املط�بخ؛ الأنه تو�س��عة على اأهل البيت، ويف الن�س »البيت الوا�سع من 

ال�سع�دة«)2(.
وينهى �رضع� اأن ترتك الن�ر م�ستعلة، خ��سة ليال عند النوم، حلديث »اإذا منتم ف�أطفئوا ال�رضاج 

ف�إن الفوي�سقة ت�رضم الن�ر على اأهل البيت«)3(.
ويق��س عليه اإغالق ا�سطوان�ت الغ�ز يف املطبخ دفع� الحتم�ل ت�رضب غ�ز قد يحرق املنزل، 

اإم� الرتخ�ء التو�سيل، اأو الإتالٍف يف اأنبوب التو�سيل ب�سبب قوار�س ك�لف�أرة.
وي�رضع تخ�س��ي�س غ��رف للبن�ت من �س��ن الع��رضة م�س��تقلة عن غرف الذك��ور؛ لورود 
»وفرقوا بينهم يف امل�س���جع«)4( اأي وهم اأبن�ء ع�رض، وهذا موافق للفطرة الب�رضية، واالإن�س�نية، 

واالجتم�عية، واالأ�سل يف االأمر اأنه على الوجوب يف املذاهب االأربعة والظ�هرية.
- أحكام الدخول للبيوت:

ومن دخل بيت غريه ا�س��ت�أذن واأعلم بنحو تنحنح اأو حركة ثم دخل و�س��لم اإن اأذن له نثوئ ۇئ 

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
3- قولنا »وينهى شرعا أن ترتك النار..« دليله يف الصحيحني )البخاري برقم 3316، ومسلم برقم 5364( واللفظ 
للبخ��اري، من حديث جاب��ر بن عبداهلل È رفعه قال: مخروا اآلنية وأوكوا األس��قية وأجيفوا األبواب وكفوا 
صبيانكم عند العش��اء فإن للجن انتش��ارا وخطفة وأطفئوا املصابيح عند الرقاد فإن الفويس��قة رمبا اجرتت الفتيلة 

فأحرقت أهل البيت.
4- تقدم خترجيه.
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئمئمث 
)النور(، نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىىمث )النور:61(.

وهذا الن�س االأخري فيه االأمر ب�ل�س��الم عند دخول اأي بيت، في�س��مل بيت ال�سخ�س اأو غريه، 
والن�س قبله اأمر عند دخول بيوت الغري ب�ال�ستئن��س وال�سالم.

واال�ستئن��س تنبيه ملن يف البيت لرفع املف�ج�أة والث�ين ال�سالم امل�رضوع.
وال يوجد ق�نون على وجه االأر�س ينظم هذا التنظيم االجتم�عي يف �س�أن البيوت اإال م� ورد 

يف هذه الن�سو�س من لدن حكيم خبري.
ومينع النظر ح�ل اال�س��تئذان لدخول بيت الغري؛ لورود احلديث يف ذلك »اإمن� جعل اال�ستئذان 

من اأجل الب�رض«)1(.
ومن نظر من �سق اأو ثقب يف الب�ب اأو اجلوار بال اإذن فقد اأثم لورود النهي »وقد هم ر�سول 

الله å اأن يختل الرجل الف�عل ذلك مب�س�ق�س ك�نت يف يده«)2(.
وق�ل »من اطلع يف بيت قوم بغري اإذنهم فقد حل لهم اأن يفقئوا عينه«)3(.

ومن طرق ب�بً� طرقه من ج�نبه ال�س���تر حتى ال ي�س��بق النظر ح�ل الفتح، وقد ورد يف ذلك 
حديث �سحيح)4(.

1- احلديث يف الصحيحني )البخاري برقم 6241، ومس��لم برقم 5764( واللفظ للبخاري، من حديث س��هل بن 
سعد قال: اطلع رجل من جحر يف حجر النيب å ومع النيب å مدرى حيك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر 

لطعنت به يف عينك إمنا جعل االستئذان من أجل البصر.
2- احلدي��ث يف الصحيحني )البخاري برقم 6242، ومس��لم برق��م 5767( واللفظ للبخاري، من حديث أنس بن 
مالك أن رجا اطلع من بعض حجر النيب å فقام إليه النيب å مبش��قص، أو مبش��اقص- فكأني أنظر إليه 

خيتل الرجل ليطعنه.
3- أخرجه مسلم برقم 5768، من حديث أبي هريرة.

4- قولن��ا »وم��ن طرق بابا...« قلت: هذا األدب ورد عن النيب å كما أخرجه أبو داود برقم 5188 من حديث 
عبداهلل بن بسر قال: كان رسول اهلل å إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه األمين 
أو األيس��ر ويقول »الس��ام عليكم الس��ام عليكم«. وذلك أن الدور مل يكن عليها يومئذ ستور. قلت: وسنده حسن. 
وفيه بقية بن الوليد مش��هور بتدليس التس��وية، ولكنه متابع عند الضياء يف املختارة 2976، تابعه عثمان بن سعيد 

حدثنا حممد بن عبدالرمحن فذكره.
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ويط��رق ثالث��� للن���س)1(، واإن ك�ن ال مييز الثالث ح�ل كونه �س���رب� ب�جلر���س؛ ف�إنه يق�ي�س 
االأمور عرف� بتو�سط غري خ�رج اإىل الفج�جة واالإيذاء.

ف���إن اأذن ل��ه ب�لدخ��ول واإال رجع، لقول��ه تع���ىل نثڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿمث 
)النور:28(.

وال يتذمْر؛ الأنه عبد مكلف ب�الأمر االإلهي يف االآية ب�لرجوع، وهو من �سبل تزكيته عند ربه 
ب�لن�س يف االآية.

ويجل���سرُ حي��ث اأذن له اإن دخ��ل؛ الأنه يف ملك غريه؛ ف��ال يت�رضف فيه اإال ب���إذن ملفوظ اأو 
عرٍف.

وال يرُْجَل�س على مكرمة الرجل �س�حب البيت اإال ب�إذنه للن�س)2(.
وال ي�س��لي فر�س��� يف بيته اإال ب�إذنه، ف�إن ك�نت جم�عة ف�الأوىل اأن تكون ب�إم�مة رب املنزل 

كم� ورد يف الن�س)3(.
واإن ك�ن يف البيت منكر قطعي من الكب�ئر، اأنكر قطع� يف االأ�س��ل؛ ف�إن ك�ن غري قطعي؛ 
الحتم�ل دالالت الن�س��و�س، واختالف فهوم العلم�ء فيه، ف��ال عليه اأن ينكر، ويجوز ب�لتي 

هي اأح�سن.
واإن دخل فراأى ح�س��ن� ق�ل )م� �س���ء الله ال قوة اإال ب�لله( كم� ورد يف االآية نثڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ککمث )الكهف:39(.

1- قولنا »ويطرق الباب ثاثا« دليله يف صحيح البخاري برقم 6245، من حديث أبي سعيد اخلدري قال: كنت 
يف جملس من جمالس األنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثاثا فلم يؤذن لي فرجعت 
فقال: ما منعك قلت اس��تأذنت ثاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رس��ول اهلل å: إذا اس��تأذن أحدكم ثاثا فلم 
ي��ؤذن ل��ه فلريجع فقال واهلل لتقيم��ن عليه ببينة أمنكم أحد مسعه من النيب å فقال أبي بن كعب واهلل ال يقوم 

معك إال أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخربت عمر أن النيب å قال: ذلك.
2- أخرج مسلم برقم 1564 من حديث أبي مسعود األنصاري قال: قال رسول اهلل å »يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
اهلل فإن كانوا يف القراءة س��واء فأعلمهم بالس��نة فإن كانوا يف الس��نة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء 

فأقدمهم سلما وال َيُؤمَّنَّ الرُجُل الرُجَل يف سلطانه وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنه«.
3- احلديث السابق.
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واملج�ل�س ب�الأم�نة)1(؛ فال يف�سي �رضا)2(، وال ينقل خربا موغرا لل�سغينة.
وال بد يف املج�ل�س من ذكر الله، وورد م� يدل على وجوبه يف ن�سو�س كثرية)3(.

- الجوار:
وللج�ر حق عظيم نثۀ ۀ ہ ہ ہمث )النساء:36(، واالإح�س�ن اإليه فر�س، 

مة. كَّ َ واأذاه كبرية منكرة)4(، وي�سله مب� جرت عليه الع�دة؛ الأنه� حمرُ
ولقوله å: »اإذا طبخت مرقة ف�أكرث م�ءه� وتع�هد جريانك«)5(.

وال يجوز غيبته، وال عر�س��ه، وال خي�نته يف نف�س��ه، اأو عر�س��ه، اأو م�له ف�إن ذلك من اأكرب 
الكب�ئر، ق�ل تع�ىل نثٺ ٺ ٺ ٿٿمث )احلجرات:12(، ويف احلديث »اآية املن�فق ثالث اإذا 
حدث كذب واإذا وعد اأخلف واإذا اوؤمتن خ�ن«)6(، ويف حديث »اإن دم�ءكم واأموالكم واأعرا�سكم 

حرام عليكم«)7(، وكذا »اأكرب الكب�ئر اأن جتعل لله ندا وهو خلقك اأو تزاين حليلة ج�رك«)8(.

1- قولنا »واجملالس باألمانة« فيه حديث حسن صحيح عند أبي داود برقم 4871، من حديث جابر بن عبداهلل 
قال: قال رس��ول اهلل å »اجملالس باألمانة إال ثاثة جمالس: س��فك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال 
بغ��ري ح��ق«. وفيها ابن أخي جابر بن عبداهلل جمهول مبهم، إال أنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وهو ال يروي إال 

عن ثقة، قاله ابن معني. وعليه فطريق أبي داود صحيحة. وله شواهد.
2- قولنا »فا يفشي سرا« دليله ما أخرجه أبو داود برقم 4870 من حديث جابر بن عبداهلل قال: قال رسول اهلل 

å »إذا حدث الرجل باحلديث ثم التفت فهي أمانة«. قلت: سنده حسن. وأخرجه الرتمذي وحسنه.
3- من األدلة على ذلك ما أخرجه أبو داود بس��ند صحيح برقم 4858 من حديث أبي هريرة Ê عن رس��ول 
اهلل å أنه قال »من قعد مقعدا مل يذكر اهلل فيه كانت عليه من اهلل ترة، ومن اضطجع مضجعا ال يذكر اهلل فيه 

كانت عليه من اهلل ترة«.
 å أن رسول اهلل Ê 4- قولنا »وأذاه كبرية منكرة« دليله ما أخرجه مسلم برقم 181 من حديث أبي هريرة

قال »ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه«.
5- حديث »إذا طبخت..« أخرجه مسلم برقم 6855 من حديث أبي ذر قال: قال رسول اهلل å »يا أبا ذر إذا 

طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جريانك«.
6- تقدم خترجيه.
7- تقدم خترجيه.

 å 8- حديث »أكرب الكبائر..« أخرجه البخاري برقم 4477، من حديث عبداهلل بن مسعود، قال: سألت النيب
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وي��زوره يف مر���س، اأو عزاء، ويجيب دعوته ولو ك�ن خم�لف��� يف الدين، وقد ورد ذلك عنه 
å يف ن�س��و�س »فقد زار ر�س��ول الله å يهودي�«)1(، ويحرم ظلم��ه؛ لعموم »اإين حرمت 
الظلم على نف�س��ي وجعلته بينكم حمرم� فال تظ�مل��وا«)2(، ويجيب الدعوة؛ حلديث »واإذا دع�ك 

ف�أجبه«)3(.
واأج�ب ر�سول الله å يهودي� دع�ه على �سعري واإه�لة �سنخة، واأ�س�فه اليهود وو�سعوا له 

ال�سم يف ال�س�ة، كم� يف االأح�ديث ال�سحيحة.
- الرقابة المجتمعية:

واأهل احلي رقب�ء يف التع�ون على الرب والتقوى، واإنك�ر املنكر وحم�ربة اجلرمية، والتع�ون مع 
اجله�ت املعنية يف الدولة؛ لعموم الن�س��و�س يف االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر نثٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎڎمث  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ 

)املائدة(، ولقوله تع�ىل نثەئ وئ وئ ۇئۇئمث )املائدة:2(.
وليحذر من اأوك�ر اجلرمية التي تتخطف ال�سب�ب، مم� ظ�هره� االإب�حة وب�طنه� املنكر.

وال يق���ل لن��� الظ�هر والله يتوىل ال�رضائ��ر؛ الأن ذلك يف االأمر القلبي، اأم��� االأمر املجتمعي 
وال�سي��س��ي الع�م ف�الأ�س��ل فيه احلذر من ظواهر اجلرمية وبواطنه�، والله يقول نثڄ ڄ 

ڄ ڄڃمث )األنعام:120( وهذا ع�م يف الفرد واجلم�عة.
وكل و�س��يلة اأدت اإىل ذلك وجبت؛ والأن ر�سول الله å ع�مل املن�فقني على ظواهرهم يف 

دعوى االإمي�ن ال يف االأعم�ل.
أي الذن��ب أعظ��م عند اهلل قال: أن جتعل هلل ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال، وأن تقتل ولدك 

ختاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.

3- حديث »وإذا دعاك فأجبه« أخرجه مس��لم برقم 5778 من حديث أبي هريرة Ê أن رس��ول اهلل å قال 
»حق املس��لم على املس��لم س��ت«. قيل: ما هن يا رسول اهلل؟ قال »إذا لقيته فس��لم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا 

استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهلل فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه«.
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بل اأمره الله بجه�دهم نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ 
ڑکمث )التحرمي(.

وجه�دهم منه: تغيري منكراتهم ب�ليد، ولو اأظهروا منه� االإح�س�ن اإيه�مً� نثک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث )البقرة(.

ولذا نرُِهي عن م�سجد ال�رضار وهو م�سجد ظ�هره الدين، ونزلت فيه ن�سو�س وهي اأ�سل يف 
اإلغ�ء كل وكر اتخذ ظ�هرا لالإح�س�ن وب�طن� للجرمية؛ الأنه اإن ك�ن ذلك يف امل�سجد فغريه اأوىل.

- التخطيط العمراني:
والتخطيط العمراين للمدن وال�س��كن من امل�س�لح الع�مة، وال�رضيعة ج�ءت لرع�يته�، وهي 
م��ن االإح�س���ن امل�أمور به يف قول��ه تع���ىل نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(، والأن 
التخطيط يعترب قي�م� من والة االأمر بحق املواطنني الأن ذلك من مقت�س��ي�ت العقد مل� فيه من 
امل�س��لحة الع�مة والتي�س��ري لهم وملع�ي�سهم وهو داخل يف الن�س��ح لالأمة، وقد ذمرّ ال�رضع من 

�سق على االأمة ويف ترك التخطيط واالإح�س�ن فيه اإ�سق�ق ظ�هر على االأمة.
ويكون يف املدن وجوب� التخطيط لو�س�ئل دفع االأ�رضار من مق�لب القم�م�ت وجم�ري مي�ه 

ال�رضف بحيث تبعد وجوب� من ال�سكن؛ لعظم �رضره� اإن مل يفعل به� ذلك، وهو ف�س�د نثڑ 
ڑ ک ککمث )البقرة(.

والطريق الع�م ملك ع�م، وتكون �س��عة ال�س��وارع بح�سب عموم نفعه�؛ فال يتخذ يف داخل 
احلي ال�س��غري �س��وارع عظيمَة ال�سعة ال يربر وجوده� مل�س��لحة ح�لية اأو م�آلية؛ الأن هذا من 

العبث، وال�رضيعة تنهي عنه.
والأن ت�رضف�ت احل�كم منوطة ب�مل�سلحة الع�مة وال م�سلحة هن�.

بل يجعل لكل �س�رع �سعة بقدر عموم نفعه، بال زي�دة ف�ح�سة وال تق�سري مف�سد.
واملرور يف الطرق�ت مقيد ب�سالمة الع�قبة.

فمن مر ب�س��ي�رته ف�رضبت حجرا فح�س��ل اإتالف به �س��من، هذا يف االأ�س��ل؛ الأن االأموال 
واالأنف�س حمرتمة، وحقك املب�ح يف العبور ال يطغى على حق غريك يف ال�سالمة.
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ولكل بيت حق ي�سمى »حرمي الدار« ي�ستعمل ملن�فع الدار ك�لوقوف اأم�م منزله بال �رضر.
وال يرمي املخلف�ت على ب�ب بيته فيوؤذي الن��س، وقد لعن ر�سول الله å من اآذى.

وال يرميه� يف �س�رع ع�م، وال خ��س؛ فكل ذلك داخل يف االإيذاء للمجتمع نثک ک 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.

بل ي�سعه� يف مك�ن اأعد له�؛ الأنه يدفع بذلك مف�سدة ال�رضر واالأذى.
ومن ارتفع بيته عن بيت غريه؛ فال يحل له النظر من نحو ن�فذة اإىل دار غريه املك�سوف، بل 

ي�سرته� ب�ست�رة، وال يجب �سده� نه�ئي�؛ الأنه ال �رضر وال �رضار.
ومن بنى بن�ًء اأح�طه ح�ل البن�ء؛ لئال تقع االأ�رضار على امل�رة، اأو يوؤذي الن��س.

وال يحفر يف الطريق الع�م اإال ب�إذن م�رضح مع و�س��ع اإ�س���رات ال�س��المة والتحويط، واإال 
�سمن م� يتلف بوقوع يف احلفرة.

و�رضطن��� االإذن للحف��ر؛ الأن الطريق الع�م ملنفعة الع�مة، ومدة حف��ره �رضر ع�م، فال بد من 
االإذن من اجلهة امل�سئولة الع�مة؛ الأنه� ن�ئبة عن امل�سلمني يف م�س�حلهم.

ف���إن مل توجد اكتفى ب�الإذن العريف وال يتم�دى يف ال�رضر؛ الأن ال�رضورة تقدر بقدره�، ف�إن 
مت�دى اأِثم واإن اأتلف �سمن.

وتبن��ى املتنف�س���ت واحلدائق والن��وادي الفكرية والثق�فية والري��س��ية؛ وه��ي من االأمور 
املب�ح�ت والتح�سين�ت.

وال�رضيعة ترعى االأمور التح�سينية واجلم�لية والله يحب اجلم�ل.
منظمات المجتمع المدني:

واملجتمع له �رضع� اأن ينظم نف�سه يف جمعي�ت، وموؤ�س�س�ت، ومنظم�ت، وجم�ل�س، وملتقي�ت، 
ومنتدي�ت، و�س���ئر اأنواع التجمع الذي يخدم امل�س�لح الع�مة ويدفع املف��سد وال�رضر، و�سواء 

ك�نت اإن�س�نية، اأو حقوقية، اأو خدمية، ع�مة اأو خ��سة، لفئة اأو �رضيحة اأو منطقة.
وقد ي�س��ل حكم اإق�مة بع�سه� اإىل الوجوب ال�رضعي بح�سب م� تقوم به من مق��سد كربى 

ج�ءت ال�رضيعة لرع�يته� واأمرت بخدمته�.
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ف�ملنظم�ت احلقوقية التي تدافع عن املظلوم وتن�رضه مب� يحقق دفع ال�رضر واملظلومية هو اأمر 
ال �سك يف م�رضوعيته؛ الأدائه اإىل م� اأمر الله به من العدل ودفع البغي واالأمر ب�ملعروف والنهي 
عن املنكر، ويف كل ذلك ن�سو�س ب�لغة حد القطع؛ ف�إن مل يقم بن�رضة املظلوم اأحد وجب ذلك 
على منظم�ت اأقيمت الأجل هذه الق�س���ي� مع الق��درة، ويحرم ترك ن�رضة مظلوم؛ الأنه اإبط�ل 
ملق�س��ود م� اأقيمت له املنظمة وهو منهٌي عنه؛ لقوله تع�ىل نثڎ ڈڈمث )محمد:33(، 

اإال عند حتقق العجز؛ لعموم الن�س نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(.
السلطة المجتمعية الكبرى:

وم��ن اأكرب قواعد ال�رضيعة ق�عدة »الع�دة حمكمة«، وهي اإحدى القواعد الكربى التي تدور 
عليه� ال�رضيعة.

مة �رضع� اإذا  كَّ وهذه ق�عدة جمتمعية ه�مة، فكل الع�دات واالأعراف املجتمعية ال�سحيحة حمرُ
مل تن�ق�س امل�أمورات واملنهي�ت التكليفية ال�رضيحة ال�سحيحة.

و�رضط اعتب�ر الع�دة اأن تكون ع�مة م�ستمرة موافقة للم�رضوع.
فرة. ْرقة والنُّ َع موافقة الع�دات؛ مراع�ًة لعدم الفرُ ِ و�رضرُ

وه��ذا اأمر معت��رب يف ال�رضع؛ ولذا ق�ل الفقه���ء يف خم�لف الع�دات ال�س��حيحة اإنه خمروم 
املروءة، وهي جزء من العدالة يف بع�س االأمور ك�لرواية للحديث وال�سه�دة.

ف�لع�دة امل�رضوعة الف��سلة ميكن تعريفه� اأنه�: اإلزام جمتمعي على الف�سيلة.
فهي -اإذا- من الو�س�ئل يف ن�رض مق�سود ال�رضيعة والتم�سك به�، فوافقت خدمة ال�رضع يف 

بن�ء املجتمع، ف�رضعت.
ومل��� ك�ن االإلزام الق�س���ئي متعذرا يف البن���ء املجتمعي؛ الحتي�جه اإىل رق�بة �س���ملة على 
مكون���ت املجتمع، ك�نت الع�دة واقع� هي الق�س���ء املجتمعي امللزم برق�بة �س���ملة من عموم 
املجتمع لبع�س��ه، ف�لع�دة املجتمعية هي ال�س��لطة الق�س���ئية املجتمعية ب��ال كلفة م�لية وال 
َد الفقه�ء له� اأ�سال هو  ر�س��مية، ف�عتمده� االإ�س��الم �س��لطة يرجع اإليه�، وَجَعَله� َحَكَمً�، وَقعَّ

َمة«. كَّ َ »الع�دة حمرُ
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والأن الع�دات ال�رضيفة الف��سلة احل�سنة من مك�رم االأخالق.
وال���رضع م��ن مق��س��ده رع�ي��ة االأخ��الق وحفظه��� وتتميمه��� »اإمن��� بعثت الأمت��م مك�رم 

االأخالق«)1(.
ول��ورود االأم��ر ب�لع��رف نثڃ ڃمث )األع���راف:199(، ولالأم��ر ب�ملع����رضة على وفقه 

نثۉ ۉېمث )النساء:19(، نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )البقرة:228(.
والأن الف�س���ئل معتربة والع�دات ملزمة به�، فك�نت و�س��يلة للخري ت�أخذ حكم امل�رضوعية، 
والأن الع���دات احل�س��نة تطلبه��� العقول والفطرة ال�س��ليمة وتقره� ال�رضيع��ة، ولو ك�نت يف 

جمتمع ج�هلي.
واأثنى عليه� �رضعً� »خي�ركم يف اجل�هلية خي�ركم يف االإ�سالم اإذا فقهوا«)2(.

»وق�ل اأ�سلمت على م� �سلف من اخلري«)3(.
المجتمع السياسي، أو السلطة المجتمعية السياسية

وال م�ن��ع اأن ينظم املجتمع نف�س��ه يف تنظيم���ت، وجتمع�ت �سي��س��ية ك�أحزاب ومنظم�ت 
ونق�ب�ت، ونحو ذلك.

وهي بح�س��ب م� اأدت اإليه من امل�س�لح الع�مة؛ ف�إن اأدت اإىل خدمة امل�سلحة الع�مة �رضعت، 
واإن اأدت اإىل املف��سد منعت.

وامل�س���لح واملف��س��د الع�مة يقدره� اأهله� م��ن االأمة الع�مة ك�لعلم�ء م��ع اأهل احلل والعقد 
ممن ر�س��يتهم االأمة من قي�دات املجتمع نثگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھمث )النساء(.

1- تقدم خترجيه.
2- حديث »خياركم يف اإلس��ام..« أخرجه البخاري برقم 3374، من حديث أبي هريرة Ê قال قيل للنيب 
å: من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم قالوا: يا نيب اهلل ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نيب اهلل 
ابن نيب اهلل ابن نيب اهلل ابن خليل اهلل قالوا ليس عن هذا نس��ألك قال فعن معادن العرب تس��ألوني قالوا نعم قال 

فخياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسام إذا فقهوا.
3- متفق عليه )البخاري 1436، ومسلم 338( من حديث حكيم بن حزام.
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وللمجتمع ك�مل احلرية ال�سي��س��ية يف من�ق�سة الق�س�ي� ال�سي��سية الع�مة الع�ملية، واخل��سة 
الداخلية، وكل ذلك ك�ن يقع زمن النبي å والقراآن ينزل.

َن�ق�س التح��رك�ت، ويوؤتى ب�أخب�ر  وك�ن��وا يتحدثون عن ك�فة االأمور ومنه� ال�سي��س��ية، وترُ
امللوك، والغزوات، وال�رضاي�، واجليو�س، والعزل، والتعيني.

ْن��َه عن ذل��ك يف زمن الت�رضيع، وال يف زمن الرا�س��دين؛ فدل على احلرية ال�سي��س��ية  ومل يرُ
املجتمعية وال�سعبية.

وقد ق�ل اخلليفة االأول: »اإن اأ�س���أت فقوموين، واإن اأح�سنت ف�أعينوين«)1(، وهذا عني ال�سلطة 
املجتمعية ال�سي��سية.

والتوعية ال�سي��س��ية يف الن��دوات، واللق�ءات، واخلط�ب�ت، واخلطب ج�ئ��زة؛ بل قد جتب اإن 
ك�نت للتداعي لن�رضة املظلوم وحم�يته، وكف املف��سد والظلم.

وه��ذا يف االأمور الع�مة املعلوم��ة على الوجه الع�م، اأم� االأمور غ��ري املعلومة اإال على وجه 
خ����س، والتي يوؤدي ن�رضه� اإىل ال�رضر الب�لغ ب�ملجتمع واالأمة؛ فال تن�رض اإال يف اإط�ر �س��يق 

للمع�جلة عرب الطرق واجله�ت امل�سئولة، وعلى هذا يدل عموم قوله تع�ىل نثژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھمث )النساء(.
األمن المجتمعي:

واالأمن املجتمعي طلبه مق�سود؛ الأن ال�رضع ق�سد االمتن�ن به نثپ ڀ ڀ ڀڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )قريش(.

وه��ذا االأم��ن يف الن�س هو الالزم توفره �رضع� يف املجتمع، وه��و مكون من االأمن الغذائي 
واالأمن القومي؛ الأنه من �رضوري�ت العي�س.

وق��د اأمر الله الن��س بعب�دته �س��بح�نه مع ا�س��تحق�قه للعب�دة بال عل��ة؛ اإال اأنه علل ذلك يف 
�س��ي�ق املنة على عب�ده بتوف��ري االأمن الغذائي واالأمن القومي، مم� ي��دل على اأنهم� من اأعظم 

النعم االإلهية الرب�نية على العب�د.
1- تقدم خترجيه.
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وفر�ٌس اأن يتع�ون الن��س على حتقيق ذلك؛ الأن دفع املف��سد واجب، وهذا منه�.
والأن حتقق االأمن واال�ستقرار والغذاء يدفع مف��سد عظيمة عن املجتمع.

ويجب االإبالغ عن الف�س�د يف االأر�س، وفر�ٌس على الدولة التج�وب، ف�إن ق�رضت اأو مل تقم؛ 
ف�لواجب على اأهل احلي واملجتمع القي�م ب�إنه�ء مظ�هر املف��س��د ب�لت�س���ور بينهم عن و�س���ئل 

ذلك، ف�إن �س��كتوا اأثموا جميع� وعمه��م الله بعذاب نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حب خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(.

والأن الفر�س يف اخلط�ب التكليفي مبح�ربة املف��س��د واإق�مة امل�س���لح واإق�مة التك�ليف هو 
-يف االأ�س��ل- موجه اإىل العموم الع�م، والدولة ن�ئب��ة عنهم، ف�إن مل توجد، اأو مل تفعل، وجب 

عليهم القي�م بهذا الفر�س.
وكيفيته: راجعٌة اإليهم مب� ين��س��ب الوق�ئع، فقد يفر�س اختي�ر جم�عة مفو�س��ة من املجتمع 

للقي�م ب�لفر�س دائمة اأو موؤقتة.
وقد يكون توقيته� اأن�س��ب، فيكون هو االأوىل �رضع�؛ الأنه يوؤدي اإىل حتقيق م�س���لح اأكرث، 

وعك�سه عك�سه. فم� ك�ن اأن�سب فهو خ�دم املق�سود ال�رضعي.
المجتمع والشعائر الكبرى:

وواجب على املجتمع اإق�مة �سع�ئر الله وتعظيمه�، واأعظمه� ال�سالة والزك�ة.
ف�الأوىل اأعظم �سلة بني العبد وربه، واالأخرى اأعظم �سلة جمتمعية م�لية مفرو�سة.

ويجب على اأهل احلي بن�ء م�س��جد؛ الأنه و�سيلة اإىل اأعظم الط�ع�ت، والو�س�ئل ت�أخذ اأحك�م 
املق��س��د؛ ولقوله تع���ىل نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )التوبة(.
ومفهومه اأن غريهم ال يفعل ذلك؛ فعم�رة امل�سجد دليل االإمي�ن.

وق�ل نثمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىتيتمث )النور(.
واإذن��ه هن� اإيج�ب بدليل مثله يف قوله تع���ىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ 
ڀ ڀڀمث )احل���ج(، والأنه لو مل يك��ن اإيج�ب� بل مب�ح� ال�س��توى حكمه مع اأي بن�ء 

مب�ح، وجل�ز للن��س عدم بن�ئه، فدل على اأن مق�سود االإذن الت�رضيع املوجب.
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  نثڄ  وق���ل 
ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگمث )البقرة(.

فال ظلم فوق املنع.
واالمتن�ع عن بن�ء م�سجد بال عذر هو ك�ملنع؛ الأنه اإن ك�ن لعجز فيجوز بن�وؤه ب�أدنى متي�رض 
ولو ب�إح�طة مك�نه وتعليمه كم�سجد لل�سالة، واإن ك�ن جلهل فهذا ن�در جدا قد ال يقع اأ�سال.

فلم يبق اإال اأن �س��دود قلوبهم عن بن�ء امل�س��جد ك�ئن عن عدم تعظيم �سع�ئر الله، ويجب اأن 
يتع�ون من تقوم بهم الكف�ية واإال بن�ه فرد واحد بقدر ا�ستط�عته.

وعلى ق�دٍر اإع�نته، ولو من غري اأهل احلي، اإع�نة م�دية، وفعلية، ومعنوية.
ورفع االأذان لل�س��لوات اخلم�س يف امل�س���جد واجب؛ الأنه قوله وتقريره å مدة حي�ته، ومل 

يرتكه �سفرا وال ح�رضا، واأمره بالال وموؤذنيه مب� هو ظ�هر يف داللته على الوجوب.
- تحريم جعل التسجيل الصوتي لألذان عوضا عن المؤذن:

وال يجوز جعل ت�سجيل �سوتي لالأذان يف م�سجد بدال عن املوؤذن؛ لقوله تع�ىل نثٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )احلج(.

وهذا لي�س من التعظيم يف �سيء، بل هو اإىل اال�ستخف�ف اأقرب.
ف�إن ك�ن ع�م� يف م�س���جد بالد اأو دولة، فهو اأعظم يف اال�س��تخف�ف، ودليل �س��قوط تعظيم 
�سع�ئر الله من قلب من اأمر بذلك، وال يفعله� اإال ج�هل �سفيه، واإن ك�ن االآمر بذلك هو االإم�م 
اأو احل�كم فال ط�عة له؛ الأنه ي�س��د عن �س��بيل الله ويهون �س��ع�ئر الله يف القلوب؛ والأن م�آل 
اأمره منع ذلك؛ الأنه ال يتدرج اإىل الكم�ل بل اإىل النق�س، وهو �سعي يف خراب امل�س�جد ال يف 

عم�رته��� نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگمث )البقرة(.

وقوله �سبح�نه نثچ ڇ ڇڇمث )البقرة:114(، يدل على التدرج واال�ستمرار ال تخريبه� 
جملة واحدة.

والأن االأذان بت�س��جيل �س��وتي موحد يف الدولة موؤد كذلك لتقدمي وت�أخري ال�س��لوات عن 
اأوق�ته�، واالإفط�ر قبل اأو بعد وقته؛ الختالف الغروب ب�ختالف االأم�كن يف الدولة الواحدة.
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والأن امل��وؤذن مكلف �رضع� مبراقبة الوقت ال�رضعي لل�س��لوات وال�س��ي�م، واتخ�ذ ت�س��جيل 
�س��وتي موحد للم�س���جد يبطل ذلك؛ الأن اختالف االأم�كن موج��ود وتختلف املواقيت لذلك 
ال حم�لة، ولو يف الدولة الواحدة، فهو موؤد اإىل تخريب يف مواقيت �س��ع�ئر االإ�س��الم الكربى 

�سالة و�سي�م�.
وب�جلملة فمن عمل بذلك فهو �س���ع يف خراب امل�س���جد، و�س���د عن �سبيل الله غري معظم 

لل�سع�ئر متبع غري �س��بيل املوؤمنني م�س�ق لله ور�سوله نثڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍڍمث )النساء(.

وال اأو�سح يف م�س�ق�ة الر�سول واتب�ع غري �سبيل املوؤمنني من هذا االأمر؛ فطريقة ر�سول الله، 
و�سبيل املوؤمنني يف م�س�رق االأر�س ومغ�ربه� هو اتخ�ذ موؤذنني يف امل�س�جد اإىل ع�رضن� هذا.

فمن اأراد ا�ستبدال املوؤذنني بت�سجيل �سوتي ع�م فهو متبع غري �سبيل املوؤمنني.
المجتمع وصالة الجماعة:

وي�سهد اأهلرُ احلي يف م�سجدهم ال�سالة جم�عة، وال م�نع من ا�سطح�ب االأطف�ل اإىل امل�س�جد 
لغر���س ذلك يف قلوبهم، وقد ك�ن االأطف�ل ي�أتون اإىل امل�س���جد يف زمنه å، ونزل للح�س��ن 

واحل�سني لي�أخذهم� وهو يخطب على املنرب)1(.
وك�ن اإذا �سمع بك�ء ال�سبي خفف ال�سالة الأجل اأمه)2(.

فدل على ا�سطح�ب االأطف�ل اإىل امل�س�جد.
حكم إقفال السماعات أثناء الصلوات:

واإقف�ل ال�س��م�ع�ت اأثن�ء ال�س��لوات، اإن ك�ن احرتازا من تداخل اأ�سوات �سم�ع�ت امل�س�جد 
لتق�ربه�، فيمكن جوازه مبحدودية لواقعة بعينه�.

1- قولنا »ونزل للحسن واحلسني« أخرج ذلك أبو داود برقم 1111، بسند حسن صحيح عن عبداهلل بن بريدة عن أبيه 
قال خطبنا رس��ول اهلل å فأقبل احلس��ن واحلسني È عليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما 

فصعد بهما املنرب ثم قال »صدق اهلل نثڱ ں ں ڻڻمث رأيت هذين فلم أصرب«. ثم أخذ يف اخلطبة.
 å 2- قولنا »ألجل أمه..« فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم 707 من حديث أبي قتادة، عن النيب

قال: إني ألقوم يف الصاة أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاتي كراهية أن أشق على أمه.
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واإن ك�ن بحجة اأن فيه� اإزع�ج� للغري؛ فق�ئل هذا مري�س القلب يخ�سى عليه اأن يكون قوله هذا 
نوع ردة عن الدين؛ الأنه جعل اإ�سم�ع القراآن يف ال�سالة وتكبريات االنتق�ل اإيذاء للن��س.

وهو كقول ابن �سلول للنبي å: ال توؤذن� يف جم�ل�سن� اذهب فمن ج�ءك ف�ن�سحه)1(.
مشروعية التبرع لمحتاجين:

.)2(å وي�رضع جمع تربع ملحت�ج يف امل�سجد كم� ورد عنه
واالأ�سل ال�رضعي ذم الت�سول)3(، ف�إن ا�سطر �سخ�س وجب على املجتمع �سد ح�جته.

ومعرفة مدى ح�جته حقيقة اأوىل؛ الأنه اأنفع له ولق�س�ء ح�جته.
واأم� من اعت�د ال�س��وؤال تكرثا فيرُتبني اأمره، ف�إن ظهر حمت�ج� اأعطي واإن ك�ن ملهنة يق�سد به� 

التك�ثر منع ون�سح.
وال ينهر ال�س�ئل نثڱ ڱ ڱ ںںمث )الضحى(، وي�رضف ب�لقول احل�سن اإن مل يت�سدق 

عليه لالآية نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀمث )اإلسراء(.
االحتفاالت والندوات في المسجد:

واالحتف���الت والندوات واالإن�س���د يف امل�س���جد ج�ئز، حلدوث م� ي��دل على ذلك يف زمن 

1- تقدم خترجيه.
2- قولنا »ويش��رع مجع تربع..« األصل فيه ما أخرجه مس��لم برقم 2398 من حديث جرير قال كنا عند رس��ول 
اهلل å يف صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة جمتابي النمار أو العباء متقلدي الس��يوف عامتهم من مضر بل 
كلهم من مضر فتمعر وجه رس��ول اهلل å ملا رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر باال فأذن وأقام فصلى ثم 
خط��ب فقال »نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پمث إىل آخر اآلية نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦمث، واآلية اليت 
يف احلشر نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤمث.. تصدق رجل من ديناره من درهمه من 
ثوبه من صاع بره من صاع متره -حتى قال- ولو بشق مترة«. قال فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز 
 å عنها بل قد عجزت -قال- ثم تتابع الناس حتى رأيت كومني من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول اهلل
يتهلل كأنه مذهبة فقال رس��ول اهلل å »من س��ن يف اإلس��ام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غري أن ينقص من أجورهم ش��يء ومن س��ن يف اإلسام سنة س��يئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 

غري أن ينقص من أوزارهم شيء«.
3- تقدم فيه حديث الزبري بن العوام وأبي هريرة يف صحيح البخاري.
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النبي å، فقد ك�ن ين�سب املنرب الإلق�ء ح�س�ن ال�سعر)1(.
وك�ن احلب�سة يرق�سون يف امل�سجد وهو ينظر)2(.

وكذا يجوز مداواة مري�س يف امل�سجد)3(.
- والغيرة على األعراض ومحاربة اإلشاعة والقيل والقال من الواجبات:

وذلك اأن حفظ العر�س من مق��سد ال�رضيعة ال�ستة الكربى: حفظ العقل، والنف�س، والعر�س، 
وامل�ل، والعقل، وحفظ اجلم�عة الع�مة.

والغ��رية على االأعرا�س اأمر يحبه الله، ففي الن�س »اأتعجبون من غرية �س��عد الأن� اأْغرَيرُ منه 
والله اأْغرَي مني«)4(.

والديوث ملعون على ل�س���ن ر�س��ول الله å وحمرمة عليه اجلنة ب�لن�س »ال يدخل اجلنة 
ديوث«)5(، والديوث كل من ال يغ�ر على العر�س، ال عر�سه وال عر�س غريه، وير�سى على 

اأهله ب�خلبث.

1- أخرجه أبو داود برقم 5017 من حديث عائشة á قالت كان رسول اهلل å يضع حلسان منربا يف املسجد 
فيقوم عليه يهجو من قال يف رسول اهلل å فقال رسول اهلل å »إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول 

اهلل å«. قلت: سند أبي داود حسن.
2- اخل��رب يف ذل��ك خمرج يف صحيح البخاري برقم 988 قالت عائش��ة رأيت النيب å يس��رتني وأنا أنظر إىل 

احلبشة وهم يلعبون يف املسجد فزجرهم عمر فقال النيب å دعهم أمنا بين أرفدة يعين من األمن.
3- قولنا »وكذا جيوز مداواة مريض..« أي يف املس��جد ملا ثبت يف صحيح البخاري برقم 463 من حديث عائش��ة، 
قالت: أصيب سعد يوم اخلندق يف األكحل فضرب النيب å خيمة يف املسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم -ويف 
املس��جد خيمة من بين غفار- إال الدم يس��يل إليهم فقالوا يا أهل اخليمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا س��عد 

يغذو جرحه دما فمات فيها.
4- حديث »أتعجبون من غرية س��عد..« أخرجه البخاري برقم 6846 من حديث س��عد بن عبادة قال: لو رأيت 
رجا مع امرأتي لضربته بالس��يف غري مصفح. فبلغ ذلك النيب å فقال »أتعجبون من غرية س��عد ألنا أغري منه 

واهلل أغري مين«.
5- حديث »ال يدخل اجلنة ديوث« أخرجه أبو داود الطيالس��ي يف مس��نده )33/2( برقم 677، عن عمار، قال: 
قال النيب å »ال يدخل اجلنة ديوث«. قلت: سنده فيه مبهم، ولكنه من رواية شعبة عنه، وشعبة ال يروي إال 

عن ثقة كما هو معلوم، فاحلديث حسن.
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ومن ال يغ�سب على عر�سه يف �سمعة، اأو طعن، اأو قذف، وال مبج�ل�سة اأهل الفواح�س االأخالقية، 
اأو عدم مب�الة بداخل وخ�رج على عر�سه، فهذا ديوث ملعون ف��سق حمرمة عليه اجلنة.

فيج��ب على املجتمع عموم�، وعلى كل فرد فيه: حفظ االأعرا�س، ومنع كل م� يطعن فيه�، 
وحم�ربة االإ�س���عة على االأعرا�س؛ الأنه� من اأكرب الكب�ئر، ولذا حرمه� الله وحرم الكالم فيه� 
يف املج�ل�س الع�مة واخل��س��ة، وجعل من ين�رض ذلك من اأهل الن�ر والعذاب يف الدني� واالآخرة 

حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  نثۆئ 
خبمبمث )النور(.

وعذابه يف الدني� �س��م�وي اأو ق�س�ئي، ف�الأول كت�سليط الله العذاب عليه يف بدنه، ونف�سه، 
وم�له، واأعم�له.

والث���ين تعزيره ق�س���ء مب� يردعه عن االإ�س���عة ومب� ي��وؤدي اإىل منعه���، ومواجهته�، ومنع 
ن�رضه�.

ويجب اإح�س���ن الظن ب�ملوؤمنني لعموم نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چڇمث )النور(.

والتكاف��ل المجتمعي واإلعان��ة بالقرض والعارية وإغاثة الملهوف مش��روعة: وهذه 
االأخالق من مهم�ت مم� حث عليه االإ�س��الم، ف�رضع القر�س واأحك�مه يف اأطول اآية يف القراآن، 

واأمر ب�إنظ�ر املع�رض نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئمث )البقرة:280(.
ومن اأقر�س �سخ�س� فله اأجر املت�سدق ب�لن�س)1(.

1- قولن��ا: »فل��ه أجر املتصدق..« الدليل عليه عام وخاص، أما العام فه��و ما أخرجه البخاري برقم )6021( 
من حديث جابر بن عبداهلل È عن النيب å قال »كل معروف صدقة«. وهو عن حذيفة يف صحيح مسلم 

برقم 2375.
وأما اخلاص فمنه حديث بريدة بسند صحيح على شرط مسلم عند أمحد برقم )23096( ولفظه قال مسعت رسول 
اهلل å يقول »من أنظر معس��را فله بكل يوم مثله صدقة«. قال: ثم مسعته يقول »من أنظر معس��را فله بكل يوم 
مثليه صدقة«. قلت: مسعتك يا رس��ول اهلل تقول من أنظر معس��را فله بكل يوم مثله صدقة، ثم مسعتك تقول من 
أنظ��ر معس��را فله بكل يوم مثليه صدقة. قال »له بكل ي��وم صدقة قبل أن حيل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله 

بكل يوم مثليه صدقة«.
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ويج��ب رد القر�س، ومن نوى عدم الرد فقد ارتكب خ�س��لة من الكب�ئ��ر واالآث�م، ويتوىل الله 
اإتالفه؛ للن�س »من اأخذ اأموال الن��س لريده� اأدى الله عنه، ومن اأخذه� يريد اإتالفه� اأتلفه الله«)1(.

وال يجوز يف القر�س ا�س��رتاط مبلغ زائد عند الق�س�ء؛ فهذا من الرب� املحرم، وهو املق�سود 
قطع� ب�لن�س نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(.

والع�رية م�رضوعة، وم� ك�ن من االأ�س��ي�ء التي يعت�د الن��س ا�س��تع�رته� بال �رضر مع احل�جة 

وقال احلاكم برقم )2225( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقال الذهيب يف التلخيص: على 
شرط البخاري ومسلم.

قل��ت: وأم��ا حديث »كل قرض صدقة« فهو عند الطرباني يف املعجم األوس��ط )17/4( برقم 3498 عن عبداهلل بن 
مسعود عن النيب å قال كل قرض صدقة ثم قال بعد خترجيه مل يرو هذا احلديث عن الربيع إال هال أبو ضياء 

وال عن هال إال جعفر بن ميسرة تفرد به غسان بن الربيع.
قلت: وحس��ن إس��ناده املنذري قائا يف الرتغيب برقم )1331( وعن عبداهلل بن مسعود Ê أن النيب å قال 
»كل قرض صدقة« رواه الطرباني بإسناد حسن والبيهقي. قلت: وتبعه األلباني، وأنى هلذا اإلسناد احُلْسن. وفيه 

جعفر بن ميسرة قال ابن طاهر منكر احلديث. ومرة روى املناكري ال شيء يف احلديث.
انظر معرفة التذكرة البن طاهر املقدسي -)186/1( )253/1(

وق��ال البخ��اري والعقيل��ي وابن ع��دي: ضعيف احلديث منك��ر احلديث كم��ا يف الضعفاء للعقيل��ي )187/1(، 
.)144/2(

وقال بن حبان يف اجملروحني )213/1(: عنده مناكري كثرية ال تشبه حديث الثقات... ال حيل ذكرها يف الكتب 
إال على سبيل التعجب.

وقال الذهيب يف املقتنى يف سرد الكنى )324/1(: أبو ضياء هال عنه جعفر بن ميسرة مل يصح.
ويف لسان امليزان البن حجر )حتقيق أبو غدة( )476/2(: قال أبو حامت منكر احلديث جدا.

ويف األسامي والكنى ألبي أمحد احلاكم )202/5(: أبو ضياء هال عن أبي يزيد الربيع بن خثيم الثوري روى عنه 
جعفر بن ميسرة األشجعي، ال يتابع يف حديثه.

قلت: وقد فتشت كثريا يف مظان ترمجته فلم أجد إال التوافق من أهل الفن على إسقاطه فكيف يكون اإلسناد حسنا 
وقد حبثت كثريا عن متابع أو شاهد فلم أجد إال أن معنى احلديث صحيح ويغين عنه ما ذكرناه ويف الصحيحني 

أن اهلل جتاوز عن رجل كان يداين الناس.
1- أخرجه البخاري برقم )2387( عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال »من أخذ أموال الناس يريد أداءها 

أدى اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتافها أتلفه اهلل«.
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اإليه� ك�لقدور واأ�س��ي�ء من اأدوات املطبخ، اأو بع�س الفر�س ملن عنده �س��يف، اأو من��س��بة، اأو 
نح��و ه��ذه االأمور فواج��ب اإع�رته�؛ ل��ورود حترمي منعه��� نثڇ ڇ ڇڍ ڍ 

ڌڌمث )املاعون(.
ومن ا�ستع�ر �سيئ� فهو �س�من له، ف�إن اأتلف �سيئ� منه، ف�إم� اأن ي�أتي ب�لبدل املم�ثل، اأو القيمة 

املتو�سطة حلديث »على اليد م� اأخذت حتى توؤديه«)1(.
ومن املك�رم اإغ�ثة املحت�ج وامللهوف، والنجدة وامل�س�عدة للن��س، وعون من نزلت به م�سيبة 

ب�لتع�ون والبذل، وكل هذا مم� ير�سي الله؛ لعموم نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئېئ ېئ ىئىئمث )املائدة:2(.

والص��دق، والوفاء، وحفظ األمانات واجب��ات: ففي احلديث »اآية املن�ف��ق ثالث اإذا حدث 
كذب واإذا وعد اأخلف واإذا اأوؤمتن خ�ن«)2(.

وهذا يدل على وجوب ال�سدق والوف�ء وحفظ االأم�نة، ومن فعل �سيئ� خالف ذلك ومل يتب 
ا�ستحق مقت الله ونبذة اخللق، ويف الن�س اأن هذه املنكرات تهدي اإىل الن�ر واأن ال�سدق يهدي 

اإىل الرب واجلنة)3(.
- العزاء

والتعزي��ة م�رضوعة، ويحرم جعله� غرامًة على اأهل املي��ت ب�الإق�مة عندهم وتكليفهم الذبح 
والطع�م والنرثي�ت املختلفة، وهو معدود يف الني�حة املحرمة عند ال�س��ح�بة حلديث جرير بن 
عبدالل��ه البجلي، ق���ل: كن� نرى االجتم�ع اإىل اأهل امليت و�س��نعة الطع�م م��ن الني�حة، وهذا 
�رضر، وهو مدفوع يف ال�رضع، وهو خالف ال�سنة، وبدعة من البدع التي ن�ق�ست ال�سن، ففي 

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
3- قولنا »ويف النص أن هذه املنكرات..« قلت: مقصودنا من النص ما يف صحيح البخاري برقم 6094 ومسلم برقم 
6803، واللف��ظ للبخ��اري، عن عبداهلل Ê عن الن��يب å قال »إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل 
اجلنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الرجل 

ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا«.
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احلديث »ا�سنعوا الآل جعفر طع�م�«)1(.
وال�سنة ح�سور الن��س اإىل بيت العزاء بال اإط�لة، وهذه هي ال�سنة الث�بتة)2(.

وي�رضع اأن يقول »لله م� اأخذ وله م� اأعطى وكل �سيء عنده ب�أجل م�سمى«)3(، وال م�نع من كل 
م الله اأجركم ورحم ميتكم«. كالم ح�سن للموا�س�ة مع عدم اعتق�د التعبد به بلفظه مثل »عظرّ

وال�سنة احل�سور لل�سالة على امليت والدفن حلديث »من م�سى مع جن�زة حتى ي�سلى عليه� 
د«)4(. ويفرغ من دفنه� انقلب من االأجر بقرياطني اأدن�هم� مثل جبل اأرُحرُ

ويك��رب على اجلن�ئز ح�ل ال�س��الة عليه� اأرب��ع تكبريات: بعد االأوىل الف�حت��ة، وبعد الث�نية 
ال�س��الة على النبي å، وبع��د الث�لثة الدع�ء للميت، وبعد الرابعة ال�س��الم، هذا م� ثبت يف 
ال�سن ال�سح�ح املنقولة، وي�سلم اإىل جهة اأو جهتني، كل ذلك �سحيح وارد، ويقف ح�ل ال�سالة 

حي�ل راأ�س الرجل، وحي�ل و�سط املراأة؛ لورود الن�س من ال�سنة ال�سحيحة يف ذلك.
1- قولنا »وحيرم جعلها غرامة..« ألن الس��نة يف التعزية هي أن ُيْصَنع الطعام ألهل امليت حلديث أبي داود برقم 

3134 عن عبداهلل بن جعفر قال: قال رسول اهلل å »اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم«.
قلت: س��نده حس��ن، وقال أبو عيسى هذا حديث حس��ن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إىل 

أهل امليت شيء لشغلهم باملصيبة وهو قول الشافعي.
قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روى عنه ابن جريج قلت وأبوه خالد قال الذهيب وثق وذكره 

بن حبان وقال احلافظ صدوق ولعل هذا هو سبب مجع الرتمذي للوصفني احلسن والصحة.
2- قولنا »با إطالة..« ألن اإلطالة يف التعزية واملكث وصناعة املوائد للمعزيني خاف السنة بل ورد أنه من النياحة 
كما يف س��نن ابن ماجة برقم 1612 عن جرير بن عبداهلل البجلي، قال: كنا نرى االجتماع إىل أهل امليت وصنعة 

الطعام من النياحة. قلت سنده صحيح على شرط الشيخني.
3- حديث »هلل ما أخذ..« ورد يف صحيح البخاري برقم 1284 عن أسامة بن زيد È قال: أرسلت ابنة النيب 
å إليه إن ابنا لي قبض فائتنا فأرس��ل يقرئ الس��ام ويقول إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى 
فلتصرب ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت ورجال فرفع إىل رسول اهلل å الصيب ونفسه تتقعقع -قال حسبته أنه قال- كأنها شن ففاضت عيناه. فقال 

سعد: يا رسول اهلل ما هذا؟ فقال »هذه رمحة جعلها اهلل يف قلوب عباده وإمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء«.
4- قولن��ا »والس��نة احلضور للصاة على املي��ت والدفن..« دليله ما يف صحيح البخاري برقم 1325 ومس��لم برقم 
2232، واللفظ للبخاري، أن أبا هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å »من شهد اجلنازة حتى يصلى عليها فله 

قرياط، ومن شهد حتى تدفن كان له قرياطان قيل وما القرياطان قال مثل اجلبلني العظيمني«.
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وال ي�س��لى على ق�طع �س��الة، وال الق�تل عمدا وعدوان� اإال اإن قو�س�س به، وال على الغ�ل 
من الغنيمة، ومثله قي��س� خمتل�س امل�ل الع�م، وي�سلى على ال�سقط اإذا ك�ن ت�مً�، ومب� مر ثبتت 

ال�سن ال�سحيحة.
- الثأر

وحرمة دم امل�سلم، وم�له، وعر�سه من اأكرب قواطع ال�رضيعة وفرائ�سه�.
وم��ن قتل متعمدا معتدي� فهو من اأه��ل الن�ر املخلدين فيه� ب�لن�س نثگ گ گ 
ڻڻمث  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
)النس���اء(، ووجب فيه الق�س��س �رضع�، ويو�سل اإىل الق�س�ء وجوب�، دفع� للفتنة اإال اإن اأرُ�سلح 

بينهم للعفو عن الق�س��س واأخذ الدية -حينئذ-، اأو العفو عنهم� مع�.
والث���أر حم��رم؛ الأنه يفتح ب�ب الفتنة، واإذا ك�ن الث�أر على �س��خ�س م��ن قبيلة الق�تل ولي�س 

ه��و بق�تل، فه��و حينئذ قتل عمٍد وعدوان، حم��رم، وملعون ف�عله، وخمل��د يف الن�ر نثگ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻڻمث )النساء(.
- ظلم المرأة

مة ك�لرجل لعموم نثکک ک گمث )اإلس���راء:70(، وهي مكلفة ب�ل�رضع،  كرَّ وامل��راأة مرُ
ال ف��رق بينه� وب��ني الرجل، وله� احلقوق ت�مة كم� للرجل، واأكرث من الرجل يف اأمور كوجوب 
النفق��ة عليه� وتخفيف التك�ليف عليه� مم� هو الزم على الرجل، فال جه�د عليه� مبعنى القت�ل، 

وال تلزم بح�سور جمعة وال جم�عة.
ويف املرياث ف�سلت املراأة على الرج�ل يف كثري من امل�س�ئل، فت�أخذ االأكرث يف م�س�ئل الن�سف 
والب�قي للرج�ل من الع�سب�ت، وت�أخذ اإذا اجتمع منهن اثنت�ن فم� فوق م�س�ئل الثلثني والب�قي 

للرج�ل من الع�سب�ت.
وتت�س���وى املراأة مع الرجل يف م�س���ئل، ف�الأب واالأم لكل واحد ال�سد�س مع الفرع الوارث 

الذكر.
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واجلد واجلدة ال�سد�س يف م�س�ئل.
واالإخوة لالأم �سد�س لالأخت الأم، و�سد�س الأخيه� من االأم، ف�إن ك�نوا اأكرث ق�سم بينهم الثلث 

ب�ل�س��وية ذك��ورا واإن�ث��� نثڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 

ہ ھ ھھمث )النساء:12(.
ويف�سل عليه� الرجل يف م�س�ألة االأبن�ء واالإخوة واالأخوات للذكر مثل حظ االأنثيني.

وم��ن َظَلم امل��راأة يف مرياثه� اأو منعه� فهو ق�طع رحم، ال ت�س��تج�ب له الدعوات وهو متعد 
حدود الله يوؤدب ويعزر ويوؤخذ منه احلق، وقد ق�ل الله �سبح�نه بعد ذكره الفرائ�س نثڭ 
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث )النساء(.
- التصنيف الجاهلي:

ويحرم ت�سنيف الن��س -على اأ�س��س العرق والن�سب- اإىل �سيد وخ�دم وقبيلي ونحو ذلك مم� 
يقت�س��ي الطبقية التف�سيلية، وهو اأمر ج�هلي لقوله تع�ىل نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلج���رات(، ولقوله 

َ خ�دمه »اإنك امروؤ فيك ج�هلية«)1(. å ملن عريرّ
وقد جمع االإ�سالم بني بالل احلب�س��ي، و�سهيب الرومي، و�سلم�ن الف�ر�سي، و�س�ئر العرب 

من قري�س وغريهم.
وزوج من ك�نوا عبيدا يف اجل�هلية بخي�ر ن�س�ء قري�س)2(.

1- أخرجه البخاري برقم )30(، ومسلم برقم )4403(، واللفظ للبخاري، عن املعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة، 
وعليه حلة، وعلى غامه حلة فس��ألته عن ذلك، فقال: إني س��اببت رجا فعريته بأمه. فقال لي النيب å »يا 
أبا ذر، أعريته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده 

فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم«.
2- قولنا »خبيار نساء قريش« أدلته كثرية منها ما أخرجه البخاري برقم )5088( عن عائشة á أن أبا حذيفة 
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ويحرم ا�سرتاط ن�سب علوي للزواج بعلوية اأو ف�طمية؛ الأنه من اأمر اجل�هلية.

بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، وكان ممن ش��هد بدرا مع النيب å تبنى س��املا وأنكحه بنت أخيه هند بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو موىل المرأة من األنصار كما تبنى النيب å زيدا، وكان من تبنى رجا يف اجلاهلية 

دع��اه الناس إلي��ه وورث من مرياثه حت��ى أن��زل اهلل: نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀہمث )األح���زاب:5( ف��ردوا إىل آبائهم فمن مل يعلم له أب كان موىل وأخا يف الدين. فجاءت 
س��هلة بنت س��هيل بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة- النيب å فقالت: يا رسول اهلل، إنا 

كنا نرى ساملا ولدا وقد أنزل اهلل فيه ما قد علمت فذكر احلديث..
ويف البخاري برقم )5089( عن عائش��ة، قالت: دخل رس��ول اهلل å على ضباعة بنت الزبري فقال هلا: لعلك 
أردت احل��ج. قال��ت: واهلل ال أجدني إال وجعة. فقال هلا: حجي واش��رتطي قولي اللهم حملي حيث حبس��تين 

وكانت حتت املقداد بن األسود.
ويف البخاري برقم )5090( عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال »تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها ومجاهلا 

ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«.
ويف س��نن أبي داود بس��ند صحي��ح برقم )2104( عن أبي هريرة Ê أن أبا هن��د حجم النيب å يف اليافوخ 
فق��ال الن��يب å »ي��ا بين بياضة أنكح��وا أبا هند وانكحوا إليه«. قال »وإن كان يف ش��يء مم��ا تداوون به خري 

فاحلجامة«.
وقال الش��وكاني يف الس��يل اجلرار )377/1( منتقدا: وجعل بنات فاطمة á أعظم ش��رفا وأرفع قدرا من بنات 
الن��يب å لصلب��ه فيا عجبا كل العجب من هذه التعصب��ات الغريبة والتصلبات على أمر اجلاهلية. وأعجب من 
 å هذا كله ما وقع للجال من نقل األكاذيب املفرتاة يف ش��رحه هلذا املوضع وهو مصداق ما أخرب به رس��ول اهلل
من أن تلك اخلصال املذكورة يف احلديث الس��ابق كائنة يف أمته وأنها ال تدعها أمته يف جاهلية وال إس��ام كما وقع 
يف الصحيح وإذا مل يرتكها من عرف أنها من أمور اجلاهلية من أهل العلم فكيف يرتكها من مل يعرف ذلك واخلري 
 å كل اخلري يف اإلنصاف واالنقياد ملا جاء به الش��رع وهلذا أخرج احلاكم يف املس��تدرك وصححه عن رسول اهلل

أنه قال »أعلم الناس أبصرهم باحلق إذا اختلف الناس«.
قلت: ومما يدل هلذا ما نقله يف زاد املعاد يف هدي خري العباد )144/5( قائا: قوله تعاىل نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )احلج���رات:13(. وقال تعاىل. نثۈ ٴۇ ۋمث 

)احلجرات:10(. وقال نثک گ گ گ گڳمث )التوبة:71(، وقال تعاىل: نثٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿمث )آل عمران:195(. وقال å ال فضل لعربي على عجمي وال 

لعجمي على عربي وال ألبيض على أس��ود. وال ألس��ود على أبيض إال بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب. وقال 
 å إن آل بين فان ليس��وا لي بأولياء إن أوليائي املتقون حيث كانوا وأين كانوا، )وعند الرتمذي(: عنه å
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفس��اد كبري قالوا: يا رس��ول اهلل وإن 
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وقد زوج بن�ته å من اأهله، وغري اأهله كعثم�ن بن عف�ن وعلي بن اأبي ط�لب.
وزوج عليُّ بن اأبي ط�لب ابنته لعمر بن اخلط�ب.

والطعن يف االأن�س���ب حمرم »اثنت�ن من اأمتي هم� بع�س كفر: الطعن يف االأن�س�ب والني�حة 
على امليت«)1(.

وت�سنيف الن�س���ء اإىل �رضيفة وهي من ن�سبه� ف�طمي، وغري �رضيفة وهي من ن�سبه� اإىل 
اآدم \، تق�سيم قبيح وت�سمية ج�هلة.

وال يجوز الأحد منع ابنته الزواج اإال من ن�سب معني، ولو تقدم له� كفء من غريه رف�سه.
واإذا تقدم له� كفء من غري الن�سب الذي يريد الويل ف�متنع عن التزويج مع ر�سى ابنته فهو 
ع��سل مرتكب ملحرم نثڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک کگمث )البقرة:232(، 

كان فيه؟ فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثاث مرات. وقال النيب å لبين بياضة أنكحوا أبا 
هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. وزوج النيب å زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مواله وزوج فاطمة 
بنت قيس الفهرية القرش��ية من أس��امة ابنه وتزوج بال بن رباح بأخت عبدالرمحن بن عوف وقد قال اهلل تعاىل: 

نثۅ ۅ ۉ ۉېمث )النور:26(، وقد قال تعاىل: نثژ ژ ڑ ڑ ک کمث )النساء:3(.
قل��ت: ويف مس��ند أمحد بن حنبل برقم 12416 من حديث أنس Ê ق��ال: خطب النيب å على جليبيب 
امرأة من األنصار إىل أبيها فقال حتى أس��تأمر أمها فقال النيب å فنعم إذا قال فانطلق الرجل إىل امرأته فذكر 
ذل��ك هل��ا فقالت الها اهلل إذا ما وجد رس��ول اهلل å إال جليبيبا وقد منعناها من ف��ان وفان قال واجلارية يف 
س��رتها تس��تمع قال فانطلق الرجل يريد أن خيرب النيب å بذلك فقالت اجلارية أتريدون أن تردوا على رس��ول 
 å أم��ره إن كان ق��د رضيه لكم فانكحوه فكأنها جلت عن أبويها وقاال صدقت فذهب أبوها إىل النيب å اهلل
فق��ال إن كن��ت قد رضيته فقد رضيناه قال فإني قد رضيته فزوجها ثم فزع أهل املدينة فركب جليبيب فوجدوه قد 
قتل وحوله ناس من املشركني قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها ملن أنفق بيت يف املدينة. قلت: وهذا صحيح 

على شرط الشيخني.
1- أخرجه البخاري برقم 3850 عن ابن عباس، ومس��لم برقم 236، واللفظ ملس��لم عن أبي هريرة Ê قال: 
قال رسول اهلل å »اثنتان يف الناس هما بهم كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت«. ويف حديث ملسلم برقم 
2203 عن أبي مالك األش��عري Ê أن النيب å قال »أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يرتكونهن الفخر يف 
األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة«. وقال »النائحة إذا مل تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 

وعليها سربال من قطران ودرع من جرب«.
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نثڭ ۇمث )النساء:19()1(.
و»يف�س��ق ب�أدنى ع�سل«؛ الإ�رضاره على حمرم، وال والية له، ويحق للبنت اأن يزوجه� وليه� 

غري اأبيه�، ف�إن مل جتد زوجه� الق��سي.
ومن ا�سرتط من الفقه�ء �رضوط� للكف�ءة فعلى وجه االأولوية ال الفر�س والوجوب ال�رضعي، 

وقد نظمت م� ا�ستح�سنه الفقه�ء من الكف�ءة مع ذكر بع�س م�س�يخي، فقلت:
ي������نرُ واحل������ري������ةرُ اح�������رتافرُ ال������دِّ

وال���ن�������س���ب اع����ت����ربه االأ�����س����الفرُ
وم�������ل������ك ���������رضط خ�����س��ل��ت��ني

ي��ن برُ�����ْروؤٌ وم��ْع��ه ال�����س���ف��ع��ي يف ال��دِّ
احلنبلي ع��ن��د  ال��ي�����س���ر  وا����س���رتط 

امل��ف�����س��ل يف  زي������دان  و���س��ي��خ��ن��� 
وامل���ل��ك��ي االأح���ن����ف اأم����� ال��زي��دي

ي����ن ب��غ��ري زي������ِد)2( َط ال����دِّ َ ف���������رضَ
ال��ن������رضرُ زي����درُ ب��ن ع��ل��ْي وال���ه����دْي

وك�����ْم ل��ه��م م���ن ج����ه���ٍل م���ع����دْي
ك�����مل����ت����وك����ل وك����مل���ن�������س���وِر

وامل���������س����وري اأح����م����د امل���ب���ت���وِر

1- من أسباب نزول اآلية نثڈ ژمث ما يف صحيح البخاري برقم 5130 عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه. 
قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء خيطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جئت ختطبها ال واهلل ال تعود إليك أبدا، وكان رجا ال بأس به وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل 

اهلل هذه اآلية نثڈ ژمث فقلت: اآلن أفعل يا رسول اهلل. قال: فزوجها إياه.
2- أي أن املذهب الزيدي اشرتط للكفاءة يف النكاح الدين فقط بدون زيادة، وهذا معنى قولنا »بدون زيِد« أي بدون 

زيادة، وارجع يف تفصيل هذه املسائل بتوسع كتاب )املفصل يف أحكام املرأة( لشيخنا العامة عبدالكريم زيدان.
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ن��ق�����س��ه االأم�������ري وال�������س���وك����ين
وامل��ق��ب��ل��ي و���س��ي��خ��ن��� ال��ع��م��راين

الن�سب ف���وق  ع���ال  ال��ع��ل��م  و�����رضف 
ل��ل��ج��ع��ف��ري و���س��م��� ف����وق ال��رت��ب

- الحلف بالطالق
واحلل��ف ب�لطالق ال يجوز، ك�أن يقول: الطالق عليَّ اإن ك�ن كذا وكذا. اأو يقول: عليرّ احلرام 

والطالق اإن ك�ن كذا وكذا.
وال يجوز اليمني اإال ب�لله »من حلف بغري ا�سم الله فقد اأ�رضك«)1(.

وق��د اأفتى اأكرث فقه�ء الع���رض على اأن احللف ب�لطالق ينظر في��ه اإىل نية احل�لف، ف�إن نوى 
اليم��ني كفر كف���رة مي��ني وه��ي نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 

ییمث )املائدة:89(، واإن نوى الطالق وقع عليه طلقة، اإذا وقع م� ذكره يف ميينه.

- أكل األوقاف
الوق��ف هو اإخراج �س��يء ذي منفعة من امللك ال�سخ�س��ي، وجعل من�فع��ه لوجه الله، ويف 

احلديث اأنه »ال يب�ع وال يوهب وال يورث«)2(.

1- قولنا »وال جيوز اليمني إال باهلل« دليله ما أخرجه البخاري برقم 4860، ومسلم برقم 4349، واللفظ للبخاري، 
ع��ن أبي هريرة Ê قال رس��ول اهلل å »من حلف فقال يف حلف��ه والات والعزى فليقل ال إله إال اهلل، ومن 

قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق«.
ويف س��نن أبي داود بس��ند صحيح برقم 3253 عن س��عد بن عبيدة قال: مسع ابن عمر رجا حيلف )ال والكعبة(. 

فقال له ابن عمر: إني مسعت رسول اهلل å يقول »من حلف بغري اهلل فقد أشرك«.
2- قولن��ا »الوقف هو إخراج ش��يء..« فيه حديث ابن عمر يف صحي��ح البخاري برقم 2737 أن عمر بن اخلطاب 
أصاب أرضا خبيرب فأتى النيب å يس��تأمره فيها فقال يا رس��ول اهلل إني أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط 
أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن ش��ئت حبس��ت أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه ال يباع، وال 
يوهب، وال يورث وتصدق بها يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف ال جناح على 

من وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم غري متمول.
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ومن اأكل الوقف ومنعه مم� و�س��عه له الواقف، فهو اآكل احلرام وال�س��حت نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئی ییمث )البق���رة(، ويجب عل��ى املجتمع والدولة منعه 

وردعه. ويحرم بيع الوقف، اأو هبته، اأو الت�رضف فيه مب� يخرجه عن كونه وقف�.
وبيع اأرا�س��ي الوقف مب�س��مى اإج�رة حيلة قبيحة الأكل ال�س��حت واحلرام، وو�سيلة لت�سييع 

االأوق�ف؛ فحرمت.
األحكام القبلية:

ميك��ن تعري��ف القبيلة ب�أنه� جتمع ب���رضي الأ�رض واأفخ���ذ وبطون، يجمعهم الن�س��ب الواحد 
غ�لب�.

وقولن� »غ�لب�«: لوجود بع�س التجمع�ت التي قد تن�سب اإىل اأي اأب اآخر؛ الإمك�ن تفرق اأبن�ء 
القبيل��ة يف كثري م��ن االأم�كن، ف�إن ك�ن التفرق ق�طع� ب�ت� بقي لهم �س��لة الن�س��ب ال حقوق 

القبيلة من التع�ون ح�ل النوازل والع�دي�ت نحو دفع دية وغري ذلك.
وهي ق�ئمة جبلَّة من اأ�س��ل الفطرة لقوله تع�ىل نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلجرات(.
وعلة هذا من�سو�سة بقوله تع�ىل نثڇمث.

اإذ املعرفة لالأ�سخ��س ب�أعي�نهم ترتتب على اأ�سم�ئهم واأن�س�بهم القبلية.
ال تفاضل بالنسب وال بالقبيلة:

وال تف��س��ل يف االأن�س���ب اإىل االأج��داد وال اإىل القب�ئل وال اإىل اجلغرافي��� املك�نية وال اإىل 
البيوت وال اإىل الوظ�ئف واالأموال واالأوالد.

وكل م� اأ�س��له من اأ�س��ل الفطرة واخللقة واجلبلة مم� ال يد فيه الأحد ف�لق�عدة فيه: قطع ب�ب 
التف�س��يل عند الله وعن��د خلقه، وم� ك�ن من ب�ب الك�س��ب ففيه تف��س��ل، واالإمي�ن والعمل 

ال�س�لح يف االأر�س ب�ب التف�سيل واأ�سله عند الله.
مشايخ القبايل وأهم واجباتهم:

وا له ذلك؛ جلري�ن الع�دة  و�س��يخ القبيلة اأو الع�س��رية اأو االأ�رضة هو من ر�س��يه الن��س وَرَقمرُ
عل��ى ذلك والع�دة حمكمة واأ�س��له� نثڃ ڃمث )األع���راف:199(، ولكل قبيلة عرف يف 



473املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 473املقدمة فـي فقه الع�رص472 املقدمة فـي فقه الع�رص 472

رِب. ذلك، فم� ترا�سى عليه الن��س يف هذا االأمر ارُْعترُ
وَفْر���سٌ علي��ه اأن يقوم ب��ني الن��س ب�لع��دل لقوله تع���ىل نثۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ېىمث )النساء:58(، واأن ين�رض املظلوم وينت�رض لل�سعيف لقوله å: »ان�رض اأخ�ك ظ�مل� اأو 

مظلوم�«)1(، وحديث »اإن الن��س اإذا راأوا املنكر فلم يغريوه اأو�سك الله اأن يعمهم بعذاب«)2(.
البت في القضايا وعدم تعليقها:

ويجب عليه اإذا حكم اأن يف�س��ل يف الق�س���ي� بني اخل�س��وم، وال يعلق ذلك، اأو يت�س�هل، اأو 
يوؤجل اإال م� ميكن ت�أجيله من الق�س���ي� اخلفيفة بر�س��ى اخل�س��وم؛ ف�إن املف��سد تكرث واخل�س�م 
يت�س��ع، وقد ي�سل اإىل اأعظم املف��س��د من قتل وفتنة، ووزره االأكرب على ال�سيخ املحكم لفظ� 
اأو عرف�؛ لتعليقه الق�س�ي� بني اخل�سوم؛ وعدم احلزم واحل�سم مع االإمك�ن؛ والأن درء الفتنة بني 

الن��س واجب فوري.
فعل��ى املحكم درء الفتن��ة فورا بال مم�طل��ة لقوله تع���ىل نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈمث )احلج���رات(، نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅۉمث )احلجرات:10(، والتعقيب ب�لف�ء يقت�سي الفور.
ولكل ق�سية فور بح�سبه�، والفر�س الواجب يف اجلميع حرمة الت�س�هل واملم�طلة عمدا مع 

عدم امل�نع من البت فيه�.
ردع المفسدين:

ويجب على ال�س��يخ اأن يردع املف�س��دين ممن حتت م�س��يخته، واأن مينع وجوب��� قطع الطريق 
وال�رضق���ت والقت��ل واالقتت�ل، ويح��رم اإيواء القتلة واملح�م���ة عنهم، اأو الدف���ع عن الظلمة 

1- تقدم خترجيه.
2- أخرجه أمحد يف مسنده على شرط الشيخني وهو أول حديث يف املسند، أن أبا بكر Ê قام فحمد اهلل وأثنى 
علي��ه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث 
)املائدة:105( وأنا مسعنا رس��ول اهلل å يقول »إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوش��ك أن يعمهم اهلل بعقابه«. 

وهو يف سنن ابن ماجة برقم 4005.
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واخلونة ملعرفة اأو قرابة اأو م�سلحة دنيوية اأو حزبية.
ف�إن فعل فعليه لعنة الله ور�سوله ب�لن�س »لعن الله من اآوى حمدث�«)1(.

وق�طع الطريق يق�م عليه حد احلرابة نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ ڳڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.
القيام بالقسط وحرمة المجامالت:

ويجب القي�م ب�لق�سط وال�سه�دة لله ولو على النف�س اأو اأقرب االأقربني ك�لوالدين.
فال يجوز لل�سيخ جم�ملة الغني لغن�ه، اأو جم�ملة الفقري رحمة به، اأو القريب ع�سبته له، ف�إن 

فعل فهو ظ�مل ينتقم الله منه نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچمث )النساء(.
حفظ وثائق الناس:

مني حفظ م� ب�أيديه��م من وث�ئق الن����س واأحك�مهم، ويحرم  وفر���س على امل�س���يخ واملحكَّ
اإخف�وؤه�، اأو نق�س��ه� بزور، اأو منعه� من �س���حبه�؛ الأن الله ي�أمر ب�أداء االأم�ن�ت اإىل اأهله� نثۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئۈئمث )النساء(.

ردع المبطلين:
واإن علم اأن هذا امل�ل لفالن، اأو اأن فالنً� على غري احلق وي�س��تطيع ردعه، وجب عليه؛ لعموم 

»من راأى منكم منكرا فليغريه بيده«)2(.

1- أخرجه مس��لم برقم 5239 عن عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل، فقال: ما كان 
النيب å يس��ر إليك؟ قال: فغضب، وقال: ما كان النيب å يس��ر إىل ش��يئا يكتمه الناس غري أنه قد حدثين 
بكلم��ات أرب��ع. قال: فقال: ما هن يا أمري املؤمنني؟ قال: قال »لعن اهلل من لعن والده ولعن اهلل من ذبح لغري اهلل 

ولعن اهلل من آوى حمدثا ولعن اهلل من غري منار األرض«.
2- تقدم خترجيه.
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المرافقون والمشاورون:
وليكن مرافقوه وم�س�وروه من اأهل اخلري واحلكمة وال�سالح والقوة والعدل؛ ليكونوا اأعوان� 
له على اإق�م��ة احلق لقوله تع���ىل نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچمث 
 å 1(، ف�إذا ق�س��د الر�س��ول(»لو اأن رجال �س���حل� يحر�س��ني الليلة« :å وقد ق�ل ،)التوب���ة(

ال�سالَح يف احل�ر�س فمثله اأوىل منه يف امل�ست�س�ر.
الضغط على الناس في االنتخابات:

وال يج��وز يف االنتخ�ب�ت حم��ل الن��س على انتخ�ب الف��س��د، اأو الظ�مل، اأو ت�س��ليلهم، اأو 
اإكراههم، اأو تهديدهم براتب، اأو اأخذ م�ل من حتت اأيديهم ك�أر�س، اأو برواتب احل�الت االجتم�عية 
املق��ررة من الدول��ة، اأو الكذب عليهم بوعود يعلم اأنه� من البهت���ن والتغرير، ومن فعل ذلك 

فقد حتمل اأوزارا ومظ�مل كثرية، وع�ون على االإثم والعدوان، والله �سبح�نه يقول نثۈ 
ائەئمث  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
)النحل(، ويق��ول نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئمث )املائدة:2(، 

وق�ل å: »الدين الن�سيحة«)2(.
وفعل هذه االأمور لي�س من الن�س��يحة، وق�ل å »من �س��ن �سنة �سيئة فعليه وزره� ووزر 

من عمل به� اإىل يوم القي�مة«)3(.
وق��د اأ�س��بحت هذه االأعم�ل املنكرة �س��نة ي�س��تعمله� الن�فذون والظ�مل��ون يف االنتخ�ب�ت 

لك�سب االأ�سوات، فم� ترتب عليه� من املظ�مل ك�ن لهم من وزره�.
األمر بالصلوات والزكاة وإقامة المساجد:

ويجب على امل�س���يخ والوجه�ء االأمر ب�ل�س��الة واإق�مة امل�س���جد ومدار�س التحفيظ واإيت�ء 

 å تقول كان النيب á 1- أخرجه البخاري برقم 2885 عن عبداهلل بن عامر بن ربيعة قال: مسعت عائشة
سهر فلما قدم املدينة قال: ليت رجا من أصحابي صاحلا حيرسين الليلة، إذ مسعنا صوت ساح فقال: من هذا؟ 

فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت ألحرسك. ونام النيب å. وهو يف مسلم برقم 6383.
2- تقدم خترجيه.
3- تقدم خترجيه.
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الزكوات، واالأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، واالإ�س��الح يف االأر�س، لقوله تع�ىل نثڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک کگگ گ 

گڳمث )احلج(.
محاربة السحرة والمشعوذين:

ويجب حم�ربة ال�س��حرة وامل�س��عوذين واملقذي��ن)1( واملنومني)2(، وردعه��م، والتبليغ عنهم؛ 
ملح�كمته��م؛ الأن اأفع�لهم من املنك��رات نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث 

)البقرة:102(، وق�ل å: »حد ال�س�حر �رضبة ب�ل�سيف«)3(، وقوله å: »من اأتى ك�هن� اأو عراف� 
ف�سدقه مب� يقول فقد كفر مب� اأنزل على حممد«)4(.

و�رضاء ال�س��حر مبطل وحمب��ط للعمل وموجب للن���ر نثک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻمث )البقرة(.

العادات القبلية:
والع�دات القبلية احل�س��نة يح�فظ عليه� �رضع� كنجدة وكرم و�سج�عة وتع�ون وبٍر بوالدين 
واأق�رب و�س��لة رحم ووف�ء و�س��دق وعدم ال�رضر ب�لن��س وترك الك��ذب؛ الأن اإق�مة املك�رم 

ورع�يته� من مق��سد ال�رضع »اإمن� بعثت الأمتم مك�رم االأخالق«)5(.
وكل ع�دة �س��يئة م��ن تف�خر على البع�س ب�الأن�س���ب واالأح�س���ب واالأمالك واالأرا�س��ي 

1- التقذي��ة هي نوع من عمل الس��حر ويتميز بطلب املش��عوذ من املريض أن يتقيأ فيوهم��ه أنه قد خرج منه أمور 
منكرة وأنها هي املرض.

2- املنوِّم هو من يزعم كشف السارق والقاتل وحنوه بتنويم شخص ثم يسأله وهو نائم.
3- تقدم خترجيه.

4- أخرجه الرتمذي برقم 135 وسنده حسن، عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال »من أتى حائضا أو امرأة 
يف دبرها أو كاهنا فقد كفر مبا أنزل على حممد«. وهو يف ابن ماجة برقم 639، ويف أمحد برقم 9532 من طريقني: 
الطريق اليت أخرجها الرتمذي، وطريق أخرى حسنة، إال أن خاس قيل مل يسمع من أبي هريرة، وصحح احلافظ 

مساعه يف البخاري يف موضعني متابعة.
5- تقدم خترجيه.
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والعم�رات واملعرفة واجل�ه والعالق�ت وال�س��داق�ت وغريه�، جتتنب �رضع� نثحئمئ ىئ يئ جب 
حب خبمبمث )لقمان(.

ومن املحرم�ت الد�س والنميمة بنقل االأخب�ر من فالن لفالن مب� يثري االأحق�د وهذه من الكب�ئر 
»ال يدخل اجلنة من�م«)1(.

والغيب��ة والفتن��ة بني الن��س و�س��ب الع�ر والعر���س واالأمه�ت والوالدين واللعن و�س���ئر 
ال�ست�ئم، وهذا كله من املحرم�ت املعلومة يف الدين.

- قطع الطريق والقطاعات القبلية:
والتقطع والقط�ع�ت بني القب�ئل من املحرم�ت؛ مل� فيه من الف�س�د يف االأر�س والظلم وقطع 
م�س���لح الن����س واأخذ ال��ربيء اأو م�له، وم� يقع فيه� من اإخ�فة امل�س��لمني يف ال�س��بيل الع�م، 

وغ�سب اأموالهم واإه�نتهم، اأمور من كب�ر اجلرائم عند الله، وي�سمله يف االأ�سل حد احلرابة.
ه م� ذكر الله  واأم� قطع الطريق لنهب و�سلب واإخ�فة للن��س فهو من احلرابة يف االأر�س وَحدُّ

يف كت�به نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڳڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.
حكم الزوامل

والزوامل)2( واالأ�س��ع�ر القبلية اإن هيجت على اخل��ري وحثت عليه ج�زت وندبت، ف�إن منعت 
قت�ال، اأو ف�س���دا، اأو فتنة فهي -حينئذ- من و�س�ئل اخلري املوؤكدة، واإن حملت الن��س على ال�رض 
والفتنة وال�س��ب�ب والع�س��بية فهي من نفخ ونفث ال�س��يط�ن، واملتبع له حينئذ من الغ�وين 

ب�لن�س نثۇ ۆ ۆۈمث )الشعراء(.

1- أخرج��ه البخ��اري برقم 6056 عن حذيفة قال: مسعت النيب å يق��ول »ال يدخل اجلنة قتات«. ويف 
مسلم برقم 304.

2- هو شعر معروف يقوله الناس وجييب آخرون بطرق جرت عليها العادة، وهو منتشر يف القبائل.
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الضيافة واألعراس
واإج�بة الدعوة ل�س��ي�فة اأو عر�س م�أمور به� ب�لن�س »واإذا دع�ك ف�أجبه«)1(، وال يتخلف عنه� 

اإال اإن ك�ن معه دعوة �س�بقة اأو عذر ال تك��سال.
ف���إن ك�ن يف العر�س منكرات معلومة، وجب على من ح�رض اإزالته� ب�ليد اإن ك�ن ال يحدث 

فتنة، واإال اأبلغ الق�ئم على العر�س، اأو ن�سح بحكمة.
ف�إن ك�نت منكرات قطعية ك�رضب اخلمر، اأو رق�س الن�س�ء مع رج�ل وجب تغيريه� واالإنك�ر 

واإال حرم احل�سور.
واالإ�رضاف يف االأعرا�س ال يجوز، �س��واء يف م�أكل اأو م�رضب اأو غريهم� نثپ ڀ ڀ 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث )األعراف(.
بل على التو�سط بال خيالء وال ِكرْب وال بطر نثحئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )لقمان(.

وال ي�رضف يف املظ�هر وال�سكلي�ت والنفق�ت؛ الأنه� تك�رض قلوب الفقراء واملحت�جني وتوؤدي 
اإىل التح��سد، والكرب، والعجب، وم� اأدى اإىل املحرم حمرم.

و���رضب العي���رات الن�رية احلية: اإن غلب اأداوؤه اإىل مف��س��د، اأو اأ�رضف فيه ولو مل يح�س��ل 
من��ه �رضر ح��رم يف احل�لتني؛ الأن االإ�رضاف والتبذير حم��رم، ق�ل تع�ىل نثۈئ ېئ ېئېئمث 

)اإلسراء(، وق�ل نثۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )األنعام(.
واأم� ال�رضب ب�ل�س��الح الثقيل يف االأعرا�س فهو حمرم؛ الأنه خروج عن التو�س��ط الذي ق�م 

عليه الدين اإىل البطر واالإ�رضاف، واملخيلة على اخللق)2(.
ع)3(، والزوامل، واالإن�س���د يف االأعرا�س كله من االأمور التي تدخل يف  و�رضب الدف، والرَبَ
املب�ح وامل�س��تحب؛ الأنه من اإعالن النك�ح، ولعدم املح�سور ال�رضعي فيه، بل ورد فيه »اأعلنوا 

النك�ح وا�رضبوا عليه ب�لدف«)4(.

1- تقدم خترجيه.
2- وهي من العادات يف بعض قبائل اليمن.

3- الرَبَع: نوع من الرقص اليمين.
4- أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم 16175، عن عامر بن عبداهلل بن الزبري عن أبيه أن النيب å قال »أعلنوا 
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ويح��رم اإع��الن ف�س البك�رة؛ الأنه ك�س��ف للعر�س مب� ال يجوز علم��ه اإال للزوجني، وف�عله 
ك�ل�سيط�ن يف ال�رضع »اإمن� مثل ذلك كمثل �سيط�ن لقي �سيط�نة فغ�سيه� يف الطريق والن��س 

ينظرون«)1(، وهذا دليل التحرمي؛ الأنه من فعل ال�سيط�ن.
واأم� الغن�ء الف�ح�س واملزم�ر واملو�س��يقى، فجمي��ع املذاهب على حترميه، واملخ�لف ك�بن حزم 
ومن قلده اأو رجح قوله اإمن� اأج�ز الغن�ء واملو�س��يقى اإذا مل يفح�س ويدعو اإىل اخلالعة واملنكر، 

ويد الله مع اجلم�عة.
واخلروج عن اخلالف م�س��تحب، ومثل هذه امل�س�ألة قد تكون يف اأقل اأحك�مه� من ال�سبه�ت، 

النكاح«. قلت: وسند أمحد حسن. وصححه ابن حبان برقم 4066، وأخرجه احلاكم وصححه برقم 2748، وقال 
الذهيب صحيح. والضياء يف املختارة برقم 262. وقال ابن حبان: معنى »أعلنوا« بشاهدي عدل. قلت: وهو يف موطأ 
عبداهلل بن وهب برقم 223. ومن طريقه أخرجه أمحد. أما رواية الرتمذي برقم 1089 عن عائشة قالت: قال رسول 
اهلل å »أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه بالدفوف«. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن 
يف هذا الباب وعيس��ى بن ميمون األنصاري يضعف يف احلديث وعيس��ى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي جنيح 
التفس��ري هو ثقة. انتهى. قلت: وحتس��ني الرتمذي له تفرٌد يف حتس��ني حديث عيسى بن ميمون إال إن كان يقصد 
التحسني يف الشواهد. وتابعه ربيعة بن أبي عبدالرمحن عند ابن ماجة، إال أنها متابعة غري صحيحة ألنها من طريق 
خالد بن إلياس وهو شديد الضعف وال يصلح مثله يف املتابعة. وقد حسنه السخاوي يف املقاصد احلسنة برقم 127. 
قلت: ويغين عنه يف ذكر اإلنش��اد واللهو يف العرس ما أخرجه البخاري برقم 5162 عن عائش��ة á أنها زفت 

امرأة إىل رجل من األنصار، فقال نيب اهلل å: »يا عائشة، ما كان معكم هلو فإن األنصار يعجبهم اللهو«.
 å 1- احلدي��ث حس��ن صحيح أخرجه أمح��د برقم 27624 عن أمساء بنت يزيد أنها كانت عند رس��ول اهلل
والرج��ال والنس��اء قعود عنده، فقال: لعل رجا يقول ما يفع��ل بأهله ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها فارم 
الق��وم. فقلت: أي واهلل يا رس��ول اهلل إنهن ليقل��ن وإنهم ليفعلون. قال »فا تفعلوا فإمنا ذلك مثل الش��يطان لقي 
شيطانه يف طريق فغشيها والناس ينظرون«. قلت: سنده حسن، وفيه شهر بن حوشب قال أمحد حسن احلديث، 
ومرة ثقة، ومرة ال بأس به، وقال يف التقريب صدوق كثري اإلرسال واألوهام. وحسن حديثه البخاري. وقال علي بن 
املديين ال أدع حديثه. وقال ابن معني ثقة، ومرة ثبت. وقال الفسوي ثقة. وقال يعقوب ثقة. وكذلك العجلي. وقال 
أبو زرعة ال بأس به. ومن ضعفه فحاصل كامهم أنه ليس حبجة أو ليس حبافظ. قلت: وللحديث شاهد عند أبي 
داود برقم 2176 من حديث أبي هريرة وهو ش��اهد صاحل فيه جمهول عن أبي هريرة. قلت: وأخرجه اخلرائطي 
يف مساوئ األخاق برقم 413 من طريق عوف األعرابي عن حممد بن سريين عن أبي هريرة، وسنده حسن. قلت: 

وله شاهد أخرجه البزار برقم 1373 )كشف األستار( بسند حسن من حديث أبي سعيد.
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ومن وقع يف ال�سبه�ت وقع يف احلرام ب�لن�س)1(.
ومن الع�دات ال�س��يئة البق�ء اأي�م� عند العرو�س �س��ي�فة، واأكرث الن��س لي�سوا من املقتدرين 

على ذلك، وقد ق�ل å »وال يقعد عنده حتى يحرجه«)2(، وهذا اإحراج فدخل يف النهي.
ف���إن ك�ن م�س��تطيع� ج�ز ثالثة اأي�م �س��ي�فة، وفوق الثالثة اأي�م منه��ي عنه ومذموم �رضع� 
وخلق� وع�دة؛ الأنه حرج وم�سقة على اخللق، جلري�ن الع�دات على اأن االأكرث يف العر�س ثالث، 

والغ�لب يوم وليلة.
حكم الهجر:

والَهَجررُ والعقر هو: احلكم على �س��خ�س يف ق�سية ب�إر�س�ء خ�سمه براأ�س اأو اأكرث من الغنم 
اأو البقر اأو اجلم�ل.

وحكم الَهَجِر يف ال�رضيعة اأنه حمرم؛ الأنه ال يذبح اإر�س���ء له ودفع� لغ�س��به اإال الله، وميكن 
اأن نعرف الهجر ب�أنه ذبح ملخلوق ال ير�سى اإال به.

وم��� ك�ن كذلك فال يكون اإال لله، ولذلك خ�س �س��بح�نه نف�س��ه به��� فق�ل نثڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )األنعام(. وق�ل نثژ ژ ڑڑمث 

)الكوثر(. اأي ال لغريه.
وال ت�س�ق االأنع�م اإر�س�ء الأحد اإال لله ك�سوقه� له يف الهدي الب�لغ الكعبة.

ف�إن ا�سطر الن��س يف احل�الت ال�سديدة الإطف�ء فتنة القتل ونحوه، فقد اأفتى جم�عة من علم�ء 
اليمن ب�أنه يرُ�سلَّم الَهَجر حي� اإىل من اأرادوه له، وهو يت�رضف فيه اإن �س�ء ب�لذبح اأو غريه.

1- قولنا »ومن وقع يف الشبهات..« دليله يف صحيح البخاري برقم 52، ومسلم برقم 4178، واللفظ للبخاري، عن 
النعمان بن بشري قال: مسعت رسول اهلل å يقول »احلال بني واحلرام بني وبينهما مشبهات ال يعلمها كثري من 
الناس فمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه 
أال وإن لكل ملك محى أال إن محى اهلل يف أرضه حمارمه أال وإن يف اجلس��د مضغة إذا صلحت صلح اجلس��د كله 

وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب«. وقد بسطنا حكم الغناء واملوسيقى فيما سبق.
2- قولنا »ومن العادات السيئة..« ورد النهي عنه يف صحيح البخاري برقم 6135 عن أبي شريح الكعيب أن رسول 
اهلل å ق��ال »من كان يؤمن ب��اهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثاثة أيام فما بعد ذلك 

فهو صدقة، وال حيل له أن يثوي عنده حتى حيرجه«.
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اأم��� اأن يذبح��وه هم على ب�ب بيت��ه، اأو يف اأي مك�ن ي�أمر به اأو ج��رت الع�دة، فهذا ال يجوز، 
وحلمه رج�س يحرم اأكله؛ الأنه ذبح اإر�س���ء ملخلوق ال ير�س��ى اإال به، فهو ك�لذبح للجن، ولو 

ذكر عليه ا�سم الله، ويحرم اأكله كحرمة م� ذبح لل�سي�طني واجلن.
وهو لي�س ك�لذبح الإكرام ال�س��يف؛ الكتف�ء ال�س��يف مب� تي�رض، بخالف الهجر فال ير�س��ى 
اإال بذبح راأ�س من االأنع�م ب�س��فة معينة الإطف�ء غ�س��به وجلب ر�س���ه، فهو ذبح ملخلوق ال 

ير�سى اإال به)1(.
وعندي -بعد هذا كله- اأن الهجر من امل�س��تبه�ت، ومن اتقى ال�س��به�ت فقد ا�س��ترباأ لدينه 

وعر�سه ومن وقع يف ال�سبه�ت وقع يف احلرام.

V V V V V

1- وقد قال البعض هاحنن نذبح إرضاء للضيف وهو مشروع، فكيف حيرم هذا؟
فاجلواب: أن الضيف ميكن أن تكرمه ولو بش��راء ش��يء من حلم، وال يش��رتط عليك وال حيكم بأي شيء، فالذبح 
للضيف ليس باإلجبار وليس لدفع غضبه. بل بالتطوع واإلكرام خباف اهلجر فا ميكن أن يشرتي له حلما، ولو 

فعل لعظمت املصيبة؛ ألنه يعده استهزاء به.
وليس لإلكرام بل لإلرغام، فالضيف يرضى بأي ش��يء، وهذا ال يرضى إال بالذبح املش��روط، فتبني أنه من حكم 

الطاغوت ومشاركة اهلل فيما اختص به لنفسه من الذبح إرضاء له يف اهلدي والنذور والكفارات.
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فقه
البيئة والصحة العامة

> »الطه�ر �سطر الإميان«.

> »طهروا اأفنيتكم«.

> »اإماطة الأذى عن الطريق �سدقة«

> »اإن اهلل جميل يحب اجلمال«

> احلفاظ على الإن�سان متالزم مع احلفاظ على البيئة

> غ���ري ممك���ن ف�س���اد الأر�س والغالف اجل����ي والبيئة عم�م���ا بريها وبحريها وج�يه���ا اإل اإذا 

اأف�سدناه���ا نح���ن بت�سرفاتنا اخلاطئ���ة نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

جت حتختمث )الروم(

> ما �سر بالبيئة واحلياة ل بد اأن ُيبعد حيث ل ي�سر؛ لأنه من دفع املفا�سد وال�سرر

> ع�س�ائية ال�سيد امل�ؤثر يف اإتالف ن�ع من احلياة الربية اأو البحرية منهي عنه

> احلدائق واملتنزهات واجلماليات من املحا�سن املرعية يف مقا�سد ال�سرع التح�سينية

> التع���اون ال���دويل والجتماع���ي الر�سمي وغ���ري الر�سمي ب���ني ال�سع�ب على حماي���ة البيئة 

مطل�ب وتتحمل الب�سرية امل�سئ�لية عن ذلك؛ لأنه من الإ�سالح يف الأر�س



483املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 483املقدمة فـي فقه الع�رص482 املقدمة فـي فقه الع�رص 482

فقه البيئة والصحة العامة
البيئ��ة: هي م��� تعي�س فيه االأحي�ء بحرا وبرا وجوا من االإن�س���ن وغ��ريه، اأو هي االأر�س برا 

وبحرا وجوا)1(.
وقد و�س��ع الله االأر�س للن��س ومن�فعه��م نثڱ ڱ ڱںمث )الرحمن(، فدل 
عل��ى اإمك�ن االنتف�ع به� برا، وبحرا، وجوا، فكل انتف�ع لالإن�س���ن ب��ري، اأو بحري، اأو جوي، 

داخ��ل يف املق�س��د االإلهي من و�س��ع االأر�س، فيحرم اإف�س���ده� نثڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇمث )األعراف:56(.

وق���ل نثۇ ۇمث؛ الأنه� مو�س��وعة عل��ى وجه �س���لح للحي�ة، وك�ن��ت غري ذلك 
ف�أ�سلحه� الله.

ومن اأف�س��د حلقته العقوب�ت االإلهية، ف�إن عم الف�س���د عم العق�ب نثی ی جئ حئمئ 
ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(.

فكل ف�س�د يف االأر�س حمرم ال يحبه الله نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.

- حفظ البيئة:
وحف��ظ البيئة املتعلقة ب�لعي�س من االأجن��س واالأقذار واالأ�رضار واجب يف اجلملة؛ الأنه يدفع 

كثريا من املف��سد التي تهلك االأنف�س واالأموال.
والطه�رة عموم� واجبة من االأجن��س واالأقذار.

اأم� االأوىل فلقوله å يف الذي يعذب يف قربه »ك�ن ال ي�ستنزه من البول«)2(.
واأم� االأخرى فلقوله å: »طهروا اأفنيتكم«)3(، واالأمر على الوجوب.

1- قلنا: أو هي األرض برا وحبرا وجوا، سواء كان فيها عيش أو ال؛ ألن غالب األحكام تتعلق بالبيئة اليت تتعلق بها 
احلياة احليوانية خباف غريه، كالصحراء املنعدمة احلياة فيجوز فيها طمر املضرات ال على طريق اإلفساد هلا؛ ألن 
الفساد حمرم سواء تعلق بوجود حياة أو ال، أما مناطق احلياة كالبحار فا ترمى فيها نفايات تضر باحلياة البحرية.

2- تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.
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وقلن� »عموم�« يف وجوب الطه�رة اأي اأن الطه�رة ع�مة لل�س��الة، ولغري ال�سالة يف عموم 
احلي�ة، بل هي مق�س��ود �رضعي ع�م نثڈ ژ ژمث )املائدة:6(، نثۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋۅمث )البقرة(.
واخت�س��ت ال�س��الة ب�رضطيته� له� »ال يقبل الله �س��الة بغري طهور«)1(، اأي طه�رة مب� فيه� 

الو�سوء وطه�رة البدن واملك�ن.
- المياه:

ويح��رم االإ���رضاف يف ا�س��تعم�ل املي���ه لقول��ه تع���ىل نثپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺٿمث )األع���راف(، ف���إذا منع االإ�رضاف يف امل�رضب ففي غريه من اال�س��تعم�الت بدن� 

ومك�ن� وملب�س� اأ�سد منه� ب�الأوىل.
وال يجوز تلويثه� لقوله å »ال يبولن اأحدكم يف امل�ء الدائم وال يغت�سل فيه من اجلن�بة«)2(.
وال ي�رضب من فم القربة للن�س)3(، وال يغم�س يده يف م�ء بعد نوم حتى يغ�س��له� للن�س)4(، 

وال يتنف�س يف االإن�ء)5(.
- الصرف الصحي:

ويج��ب ت�رضيف املج�ري بعي��دا عن �رضر املجتمع حلدي��ث »ك�ن å اإذا ذهب املذهب اأبعد 
حتى ال يوجد له ريح وال ي�سمع له �سوت«)6(.

1- أخرج��ه مس��لم برقم 557 م��ن حديث ابن عمر قال: إني مسعت رس��ول اهلل å يقول »ال تقبل صاة بغري 
طهور وال صدقة من غلول«.

2- أخرجه مس��لم برقم 684 من حديث أبي هريرة Ê قال: قال رس��ول اهلل å »ال يغتس��ل أحدكم يف املاء 
الدائم وهو جنب«. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناوال.

3- أخرجه البخاري برقم 5627 من حديث أبي هريرة Ê قال: نهى رس��ول اهلل å عن الش��رب من فم 
القربة أو السقاء وأن مينع جاره أن يغرز خشبه يف داره.

4- أخرجه مسلم برقم 665 عن أبي هريرة Ê أن النيب å قال »إذا استيقظ أحدكم من نومه فا يغمس يده 
يف اإلناء حتى يغسلها ثاثا فإنه ال يدرى أين باتت يده«.

5- أخرجه البخاري برقم 153 عن أبي قتادة، قال: قال رسول اهلل å: إذا شرب أحدكم فا يتنفس يف اإلناء، 
وإذا أتى اخلاء فا ميس ذكره بيمينه، وال يتمسح بيمينه. وهو يف مسلم برقم 5404.

6- تقدم خترجيه.
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والأنه االآن �رضر ع�م اأ�س��د من جمرد ريح اأو �س��وت، ويرتتب على عدم ت�رضيفه بعيدا عن 
اخللق مف��سدرُ تلحق ب�الأبدان: اإن�س�ن�، وحيوان�.

بل ت�رض عموم احلي�ة حيوانية ونب�تية وجم�دية. وهذا �رضر ف�ح�س فيدفع.
وال�رضر املتعلق ب�جلم�دات ك�إف�س�د الرتبة وال�سخور عن من�فعه�.

ومن ال�رضيعة تعليم اآداب ذلك »علمكم نبيكم حتى اخلراءة«)1(.
ومن امل�س�لح الع�مة و�سع املخلف�ت بعيدة عن االإ�رضار واالإيذاء للن��س.

وجتعل له� مق�لب خ�رج املدن، ويتخل�س منه� مب� يذهب �رضره� من: طمر، اأو حرق، اأو حتليل، 
اأو تدوير مل� ميكن بال �رضر.

- الحفاظ على المتنفسات والحدائق واألماكن العامة:
وال يجوز ق�س���ء احل�جة حتت ال�س��جر، وال الثمر، وال الزروع، وال يف الطرق، وال يف الظل، 
وال يف متح��دث الن����س)2(، وال يف ثقب)3(؛ للن�س��و�س الكثرية يف ذلك، وه��ي تدل على اأن 
1- أخرجه مس��لم برقم 629 عن س��لمان الفارسي قيل له قد علمكم نبيكم å كل شيء حتى اخلراءة. قال فقال 
أجل لقد نهانا أن نس��تقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نس��تنجي باليمني أو أن نس��تنجي بأقل من ثاثة أحجار أو 

أن نستنجي برجيع أو بعظم.
2- قولنا »وال جيوز قضاء احلاجة حتت الشجر...« فيه أحاديث منها ما أخرجه مسلم يف الصحيح برقم 641 عن 
أبي هريرة Ê أن رسول اهلل å قال »اتقوا اللعانني«. قالوا: وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال »الذي يتخلى يف 
طريق الناس أو يف ظلهم«. وأخرج أبو داود برقم 26 بسند حسن يف الشواهد جلهالة أبي سعيد احلمريي وانقطاعه 
بينه وبني معاذ، قال إن أبا س��عيد احلمريي حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رس��ول اهلل å »اتقوا املاعن 
الث��اث ال��رباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل«. وقارعة الطريق والظل وردا يف صحيح مس��لم كما تقدم. وأخرجه 
احلاكم برقم 594 وصححه ووافقه الذهيب. وله شاهد عند أمحد من حديث ابن عباس برقم 2715، والراوي عنه 
مبهم، وهو حسن يف الشواهد. وحسنه النووي وأقره الولي العراقي ومغلطاي كما يف فيض القدير للمناوي )1 /177(. 

وقد أورد له املغلطاي يف شرحه على ابن ماجة )1 /127( شاهدا جيدا.
3- قولنا »وال يف ثقب« ملا أخرجه أبو داود برقم 29 عن قتادة عن عبداهلل بن س��رجس أن رس��ول اهلل å نهى 
أن يبال يف اجلحر. س��نده صحيح. ومن ضعفه كاأللباني قال: مل يس��مع قتادة من عبداهلل بن س��رجس. قلت: قد 
أثبت مساعه كثري من أهل العلم كعلي بن املديين وأبي زرعة وأبي حامت وأمحد واملثبت مقدم على النايف، وصححه 
احلاكم برقم 666 على ش��رط الش��يخني وتبعه الذهيب. وأما تضعيف بعض طلبة األلباني للحديث بتدليس قتادة 

فليس بشيء.
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احلف�ظ على البيئة مطلوب �رضع�.
ويدخل يف هذا دخوال اأولي�: احلدائق، واملتنزه�ت، واالأر�س��فة، واملتنف�س���ت الطبيعية؛ الأنه� 
جم�م��ع الن��س؛ فيحرم تلويثه� مب� ي��وؤذي من قذر، اأو جن�س، اأو خملف���ت؛ لالأح�ديث املتقدمة، 

ولعموم قول��ه تع���ىل نثک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.

واإم�طة االأذى عن الطريق �سدقة، ومن موجب�ت اجلنة للن�سو�س يف ذلك)1(.
- التشجير وحكم استيراد المواد الضارة:

والت�س��جري مندوب واملثمر اآكد، حلديث »من غر�س غر�س� اأو زرع زرع� ف�أكل منه اإن�س�ن اأو 
بهيمة اأو طري ك�ن له اأجر«)2(، ومك�فحة الت�سحر م�رضوع حلديث »من اأحي� ميتة فهي له«)3(.

واإف�س���د ال�س��جر والزرع بقلع، اأو بك�رض، اأو حرق بال معنى �سحيح خ�رج على الع�دة، وهو 
كل اإتالف على خالف م� جرت به الع�دات وطب�ئع الن��س، عبٌث)4(.

ف�إن عم اأو كرث ظهوره فهو ف�س�د نثڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.
ويحرم ا�سترياد وبيع املواد ال�س�رة ب�لزروع والثم�ر والبيئة التي يفح�س �رضره�.

- الحرث والنسل:
ويحرم اإهالك احلرث والن�س��ل للن�س نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.
وهو �س���مل لن�س��ل كل دابة؛ ولكل حرث �س���لح للزراعة، لعموم اللفظ امل�ستف�د من )ال( 
اجلن�س��ية الداخلة على احلرث والن�س��ل، واحلرث يطلق على م� ي�سمل الرتبة، واأدوات احلراثة 

وو�س�ئله�، واإهالكه اإف�س�ده مب� ال م�سلحة فيه.
بخالف م� فيه م�س��لحة اقت�ست ذلك، وترجحت على املف�سدة ك�لبن�ء فيه عند ات�س�ع رقعة 

العمران يف املدن والقرى و�سيق االأر�س، وال يوجد بديل متي�رض؛ فيجوز حينئذ.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.
3- تقدم خترجيه.

4- قولنا »عبث«: هو خرب واملبتدأ قولنا »إفساد الشجر« أي: وإفساد الشجر عبث.
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واإهالك الن�س��ل: اإتالفه ب�أي الو�س�ئل، ك�ن ن�سل اإن�س���ن، اأو حيوان بري، اأو بحري، اإال ن�سل 
�س���ر من اأفعى موؤذية)1(، وطفيلي�ت �س���رة، اأو ميكروب�ت، اأو فريو�س���ت ممر�سة ح�ال؛ ف�إن 

قتله� بعالج ونحوه من دفع ال�رضر.
والأن ال���رضع اأم��ر ب�ملداواة من املر�س، وهو يقت�س��ي دفع م�س��بب�ته من اأحي���ء طفيلية اأو 

ميكروبية.
- الصيد وتنظيمه ومنع صيد األمهات:

ويجوز ال�س��يد الربي والبحري اإال م� ك�ن اإف�س�دا واإتالف� لوجود نوع؛ الأنه يف معنى اإهالك 
الن�سل؛ الأن املق�سود ال�رضعي حفظ تواجده وتن��سله.

ف�ل�س��يد بتو�سط ال ب�إفراط، والأن االإ�رضاف حمرم على العموم يف ال�رضع نثڀ ڀڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺٿمث )األعراف(.

وال م�نع من تقننني �سيد االأمه�ت اإن اقت�سى االأمر حف�ظ� على الن�سل؛ الأن �سيده� ب�إفراط 
اإهالك للن�سل بعموم الن�س، وهو حمرم.

ويجوز بن�ء حممي�ت طبيعية؛ الأن االأ�سل االإب�حة.
وقد حمى عمر الإبل ال�س��دقة مواقع خ��سة من بيت امل�ل الع�م؛ حفظ� للم�ل الع�م االإنت�جي 

من اإبل ال�سدقة.
وحمى لع�مة املحت�جني حمميًة للرعي كم� يف البخ�ري)2(.

- الحيوان وحقوقه، وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به:
واإيذاء عموم اخللق، من اإن�س���ن اأو حيوان اأو نب�ت اأمر حمرم، ففي الن�س »دخلت امراأة الن�ر 

يف هرة حب�سته� ال هي اأطعمته� وال هي تركته� ت�أكل من خ�س��س االأر�س«)3(.
1- قولنا »مؤذية«: خرج بها غري السامة، وكذا السامة يف غري البنيان كصحراء أو غابة؛ فإنها يف موطنها ال تقتل 

وال نسلها إال إن اعتدت خباف البنيان؛ فإنها تنذر ثاثا كما يف احلديث ثم يسمى اهلل وتقتل.
وألن وجودها يف البنيان السكين ضرر؛ ألنه اعتداء على مسكن غري مسكنها والضرر مدفوع.

2- هو حديث هين، وقد تقدم خترجيه.
3- صحي��ح البخ��اري برقم 3318 عن ابن عمر È عن النيب å قال »دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم 

تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض«. وهو يف مسلم برقم 6845 عن أبي هريرة.
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وواج��ب اإطع�م حيوان م��ن الطوافني -كهرة، اأو كلب- معر�س للتلف عط�س��� اأو جوع�، مع 
القدرة على اإطع�مه، وعدم توفر م� ي�أكل؛ حلديث الهرة.

واإن مل يفر�س فهو اإح�س���ن م�أمور ب��ه نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(، نثچ چ 
چ ڇ ڇمث )النحل:90(، والأن »امراأة �سقت كلب� فغفر الله له�«)1(.

وال يقتل �سيء من احليوان عبث�؛ للنهي)2(.
ويقت��ل امل��وؤذي منه بال جت�وز الأن رج��ال اأحرق قرية منل فنهي)3(، الأنه قت��ل قرية الأجل منلة 

قر�سته، ومفهومه يدل على جواز قتل عني املوؤذي ال جن�سه ولو مل يوؤِذ.
ويحرم دفع حيوان�ت لقت�ل بع�سه�)4(.

وو�س��م حيوان يف وجهه حمرم »اإن ر�سول الله å راأى حم�را قد و�سم يف وجهه فلعن من 

1- هو يف صحيح البخاري برقم 3321، ويف مسلم برقم 5997، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة Ê عن رسول 
اهلل å قال »غفر المرأة مومس��ة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته 

خبمارها فنزعت له من املاء فغفر هلا بذلك«.
2- حديث »من قتل عصفورا..« حديث حسن لغريه أخرجه النسائي برقم 4446 من حديث عمرو بن الشريد قال: 
مسعت رس��ول اهلل å يقول »من قتل عصفورا عبثا عج إىل اهلل عزوجل يوم القيامة يقول يا رب إن فانا قتلين 
عبثا ومل يقتلين ملنفعة«. قلت: يف سنده صاحل بن دينار وثقه ابن حبان. ويف التقريب مقبول. وللحديث شاهد عند 
النس��ائي من حديث عبداهلل بن عمر ويف س��نده صهيب احلذاء الراوي له عن عمر قال يف التقريب مقبول، وبقية 
رجاله ثقات. وهو شاهد حسن حلديث عمر بن الشريد. وخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم 5894. وقال احلاكم 
يف املس��تدرك برقم 7574 صحيح اإلس��ناد. وقال الذهيب صحيح. قلت: وحسنه السيوطي وقال الذهيب يف املهذب 
عن صهيب موىل ابن عامر كان حذاًء مبكة فيه جهالة وقد وثق وهذا إسناد جيد. انتهى. فيض القدير )250/6(. 
3- احلدي��ث أصله يف الصحيحني )البخاري برقم 3019، ومس��لم برق��م 5986(، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة 
Ê قال: مسعت رس��ول اهلل å يقول: قرصت منلة نبيا من األنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى اهلل 

إليه أن قرصتك منلة أحرقت أمة من األمم تسبح.
4- يدل له ما يف صحيح مسلم برقم 5171 عن ابن عباس أن النيب å قال »ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا«. 
وإمنا حرم ملا فيه من األيذاء الشديد للحيوان ومثله مناقرة الديكة أو مصارعة الثريان أو دفع حيوانات لقتال بعضها 

بعضا لوجود العلة يف هذه املسائل. واهلل أعلم.
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و�سم يف الوجه«)1(، ويف م�أكول اللحم مينع من االإ�س�ءة يف ذبحه�)2(.
- الطيور وتعهد صحتها وصحة الحيوان:

وع�سفور الزينة يجب اإطع�مه على من حب�سه يف قف�س؛ حلديث الهرة.
 å وي�رضع تع�هد �سحة احليوان مم� حتت اليد اأو م� اأمكن دفع ال�رضر عنه؛ الأن ر�سول الله

ك�ن ي�س�أل عن ع�سفور مري�س »ي� اأب� عمري م� فعل النغري«)3(.
وقولن� »مم� حتت اليد«: دليله هذا احلديث، وحديث الهرة.

وقولن� »م� اأمكن دفع ال�رضر عنه«: دليله حديث �سقي� الكلب »ويف كل كبد رطب اأجر«.
ونهى عن اإيذاء طري ب�إتالفه اأو اإف�س�د ع�سه اأو ترويعه ب�أخذ �سغ�ره للحديث »من روع هذه 

بولده�؟ ردوا له� ولده�«)4(.
والأن العدوان حمرم، واإتالفه، اأو اإف�س�د ع�سه عدوان لعموم نثۈئ ېئېئمث )البقرة:190(.

- دفع ضرر المؤذي:
ف���إن ك�ن من املوؤذية ال�س���رة التي تعت��دي على املجتمع، فيجوز دف��ع �رضره�، ولو بقتله� 

للرخ�سة يف نحو ذلك ك�لفوا�سق اخلم�س لغلبة تعدي مب��رضته� ال�رضر على الن��س.
- األمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي:

واحلْجر ال�سحي واجب �رضع� يف االأمرا�س الوب�ئية للن�س »اإذا �سمعتم ب�لط�عون يف اأر�س 

1- تقدم خترجيه.
2- تقدمت أحاديث يف ذلك ومما يشهد لذلك ما أخرجه الطرباني يف املعجم األوسط برقم 3590 عن ابن عباس قال 
مر رسول اهلل å على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو حيد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفا قبل 

هذا تريد أن متيتها موتتني. قلت وسنده صحيح. فإذا كانت تلحظ الشفرة فمن باب أوىل ذبح أختها.
3- أخرجه البخاري برقم 6129، ومس��لم برقم 5747، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك Ê قال إن كان 

النيب å ليخالطنا حتى يقول ألخ لي صغري يا أبا عمري ما فعل النغري.
4- قولنا »ونهى عن إيذاء طري..« دليله ما أخرجه أبو داود برقم 2677 عن عبدالرمحن بن عبداهلل عن أبيه قال: 
كنا مع رسول اهلل å يف سفر، فانطلق حلاجته فرأينا محرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت 
تفرش فجاء النيب å فقال »من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها«. ورأى قرية منل قد حرقناها فقال »من حرق 
هذه«. قلنا: حنن. قال »إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار«. قلت: وسنده صحيح. وأخرجه احلاكم برقم 

7599 وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب وهو كما قاال.
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فال تقدموا اإليه� وال تخرجوا منه�«)1(، »وال يرد ممر�س على م�سح«)2(.
ْفِعل تدل على تعديته للمر�س اإىل الغري مبجرد وروده على ال�سحيح. وممر�س ب�سيغة مرُ

واأم��� االأمرا���س املعدية غري الوب�ئية: ف��ال يحجر؛ لكرثة االبتالء به��� يف املجتمع واالأ�رضة، 
فيوؤدي اإن قيل ب�حلجر اإىل حرج وم�س��قة على الن��س، واحلرج مدفوع نثۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋمث )البقرة:185(.
ولن��درة االإ�س���بة يف هذا النوع مبجرد املخ�لطة نحو مر�س ال��زك�م، وبع�س اأمرا�س اجله�ز 

التنف�سي ونحوه.
واأم� النوع الث�لث من االأمرا�س فهي غري املعدية وهي كثرية.

فهذا النوع والذي قبله هم� مق�سودان يف قوله å: »ال عدوى وال طرية«)3(، اأي: ال عدوى 
تنتقل مبجرد املخ�لطة اإال يف الط�عون.

بل حتى يف وب�ء الط�عون لي�س��ت املخ�لطة هي املعدية؛ ولكن الأن املر�س كرثت م�س��بب�ته 
يف الهواء وامل�ء يف مك�ن معني، فمن اأ�س��يب بجرعة قوية منه مع �س��عف بدن هلك غ�لب�؛ ال 

اأنه يهلك مبجرد خم�لطة املري�س.
بدليل اأن اأفراد االأ�رضة الواحدة يف اأر�س الط�عون، منهم من ي�س���ب ويهلك، ومنهم من ال 

ي�س�ب وهو خم�لط، فدل على اأنه ال عدوى ب�ملخ�لطة واإمن� الأمور اأخرى، ف�حلديث ع�م.
ولهذا رغب ال�رضع يف زي�رة املر�س��ى، وجعله� من اأعظم القرب عند الله)4(؛ وامل�س��تثنى هو اأن 

ي�أتي �سخ�س من خ�رج اأر�س الط�عون لزي�رة مري�س بداخل اأر�س الط�عون، فهذا مينع للن�س.

1- أخرجه البخاري برقم 5728 عن س��عد بن أبي وقاص، عن النيب å قال »إذا مسعتم بالطاعون بأرض فا 
تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فا خترجوا منها« فقلت: أنت مسعته حيدث سعدا، وال ينكره. قال: نعم.

2- أخرجه مس��لم برقم 5922 عن عبدالرمحن بن عوف أن رس��ول اهلل å قال »ال عدوى«. وحيدث أن رس��ول 
اهلل å قال »ال يورد ممرض على مصح«.

3- أخرجه البخاري برقم 5707 عن أبي هريرة Ê قال: قال رس��ول اهلل å »ال عدوى وال طرية وال هامة 
وال صفر وفر من اجملذوم كما تفر من األسد«. وهو يف مسلم برقم 5920.

4- يف ذلك أحاديث كثرية، منها ما أخرجه مس��لم برقم 6717 عن ثوبان موىل رس��ول اهلل å قال: قال رس��ول 
اهلل å »من عاد مريضا مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع«.
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واأم��� حديث »فر من املجذوم فرارك من االأ�س��د«)1(، فهو عند غلب��ة انتق�ل املر�س، وكذا يف 
كل مر�س مهلك، اأو �س��ديد ال�رضر يغلب انتق�له ك�الإيدز ونحوه من االأمرا�س املعدية ولكل 

�سببه.
فتح�سل اأن االأمرا�س على اأربعة اأق�س�م:

االأول: االأمرا�س املعدية الط�عونية اجلم�عية املهلكة، فهذا احلجر ال�سحي فيه� واجب.
الث�ين: االأمرا�س �سديدة اخلطورة مع اإمك�ن االإ�س�بة به بكرثة ك�الإيدز االآن، ومر�س اجلذام 

يف �سدته، فهذا يبتعد عن م�سبب�ته وجوب�.
الث�ل��ث: االأمرا�س غري املعدية، �س��واء ك�نت خطرية اأو غري ذلك، مث��ل االأورام ال�رضط�نية، 
واحل�س��سية، وكمر�سى حوادث ال�سري ونحوه�، فهذه ال يحجر به� على املري�س والزي�رة فيه� 

م�رضوعة.
الرابع: االأمرا�س الع�مة التي يغلب وقوعه�، وهي متو�س��طة وخفيفة، ك�لته�ب امل�س�لك، اأو 
اجله�ز اله�س��مي، اأو التنف�سي، الأ�س��ب�ب قد تتعدى، فهذه لكرثة االبتالء به�، ولوجود من�عة 
ذاتي��ة منه� غ�لب� رحمة من الله لعب�ده، فال ي���رضع فيه� احلجر، وال متنع الزي�رة، وال املخ�لطة، 

واإال الأدى اإىل تق�طع الع�مل عن بع�س لكرثة االبتالء بهذا النوع.
- التلوث الهوائي، والوقود الصديق للبيئة:

ويجب احلف�ظ على البيئة من التلوث الهوائي ويحرم اإف�س�ده مب� يلوثه من �س�ر اأو موؤذ.
وقد نهى ال�رضع عن ح�سور جم�مع الن��س ملن اأكل ثوم�؛ الإيذائه تنف�س اخللق)2(.

وقد اأخرج عمر �سخ�س��� اإىل البقيع وك�ن اأكل ثوم�، وك�ن å اإذا ق�س��ى ح�جته اأبعد حتى 
ال ي�سم له ريح)3(.

ف���إذا منع من هذا االإي��ذاء الهوائي املحدود، ف���أوىل اأن مينع التلويث ال�س��ديد للهواء بعوادم 
امل�س�نع واالآالت والن�قالت والوقود.

1- تقدم خترجيه.
2- تقدم احلديث يف ذلك.

3- تقدم خترجيه.
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واإذا نه��ى عن ح�س��ور اأكل الثوم املج�مع واأخرجه عمر، ف�أوىل اأن متنع امل�س���نع ونحوه� اأن 
تكون داخل املجمع�ت ال�سكنية بل تخرج اإىل مك�ن ال ي�رض ب�لتهوية؛ لعموم ق�عدة ال �رضر 

وال �رضار.
وال�رضر يف ال�رضع مدفوع، وهذا �رضر فيدفع، وكذا يحرم اإف�س���د الرتبة اأو اإف�س���د البحر؛ 
لعموم نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث 

)الروم(.
ويطلب �رضع� كل م� فيه م�س��لحة ل�س��الح االأر���س والبيئة كعمل اأبح���ث الإنت�ج وقود 

�سديق للبيئة غري �س�ر ب�حلي�ة؛ الأنه و�سيلة للم�سلحة املعتربة �رضع�، فطلبت.

V V V V V
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فقه
المرور وأحكام السير

> نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇمث )الفرقان:63(

> نثىئ ی ی ی یجئمث )لقمان:18(

> نثىب يب جتمث )لقمان:19(

> نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )الزخرف(

> »اأعط�ا الطريق حقه« قال�ا: وما حق الطريق يا ر�س�ل اهلل؟ قال »غ�س الب�سر وكف الأذى 

ورد ال�سالم والأمر باملعروف والنهي، عن املنكر«. البخاري

> امل�سي يف الطريق حق مكف�ل ب�سرط ال�سالمة

> اتباع تعليمات ال�سالمة املرورية من جلب امل�سالح ودفع املفا�سد، وه� م�سم�ل ب�نثېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ییمث )الن�ساء:59(
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فقه املرور وأحكام السري
- التوسط في السير:

ق�ل تع�ىل نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇمث )الفرقان:63(.
هذه االآية اأ�سل دال على اأن امل�سي يف االأر�س يكون هون�، وهو التو�سط يف ال�سري من غري 

اإ�رضاع وال تعجل، ومن ذلك قي�دة ال�سي�رة ونحوه�.
وتدل على اأن ال�رضعة الزائدة يف امل�سي اأو القي�دة لي�ست من �سف�ت عب�د الرحمن، وال من 

االأمور امل�رضوعة وال مم� يحبه� الله.
بل امل�رضوع اأن يقود اأو مي�سي مقت�سدا نثىب يب جتمث )لقمان:19(. وهو: ال�سري الو�سط 

بال �رضعة زائدة موؤذية، وبال بطء يعرقل حركة ال�سري، فكالهم� �رضر مدفوع.
- القيادة ببطر وتفحيط:

ويحرم امل�سي والقي�دة ببطر، اأو مرح، اأو ت�سعري؛ الأنه من اخليالء والكرب املحرم نثىئ ی ی 
ی یجئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )لقمان(.

وم��� يعرف الي��وم يف التعبري الدارج ب�»التفحيط« اإمن� هو عبث ومرح وخيالء، فهو داخل يف 
التحرمي.

- قوانين المرور وإشاراته ملزمة:
وقوانني املرور واإ�س���راته تلزم الن��س ب�أمر ويل االأمر نثۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ییمث )النساء:59(.

هي ط�عة تعلقت مب�س���لح ع�مة ودفع مف��سد خ��سة وع�مة، اإال يف ح�لة ال�رضورة واحل�جة 
ك�إ�سع�ف مع غلبة ال�سالمة عند التج�وز.

- حوادث المرور:
وحوادث املرور م�س��مونة بح�س��ب ال�رضع، وم� انبثق منه من قوانني تن�س على ذلك؛ الأن 
ال�س��ري يف الطريق م�سمون ب�س��المة الع�قبة، والأن النف�س الب�رضية واالأموال م�سمونة على 

من �سح عليه و�سف اجل�ين.
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وعند االلتب��س ينظر يف ال�سلح.
واالأ�س��ل يف حوادث املرور اخلط���أ؛ الأنه� اآلة ال للقتل اإال اإن اعرتف اأنه تعمد قتل �س��خ�س 

معني بده�سه، وهو عمد عدوان اأو ف�س�د يف االأر�س نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤمث )املائدة:32(.
ف�إن مل يعرتف و�سهد ال�سهود عليه ب�لعدوان الق��سد للقتل، كمن ك�نوا بج�نبه على ال�سي�رة 
عه ب�ل�س��ي�رة وقتله، في�س��من  اأو �س��معوه مهددا بذلك وارتكبه اأم�مهم وقت تهديده ب�أن تتبَّ
عمدا يف االأ�س��ل، وتق�س��ي حم�كم خمت�س��ة بذلك اإن ا�س��تدعى االأمر، خ��سة عند ح�سول 

اإزه�ق النف�س، ومن عف� واأ�سلح ف�أجره على الله.
وقلن� حم�كم خ��سة؛ الأن حركة املرور وم� يرتتب عليه� اأمور م�ستجدة متك�ثرة حت�سل فيه� 
خالف�ت ونزاع�ت كثرية، تقت�س��ي تفرغ ق�س���ة وحمكمة خمت�س��ة لهذه الق�س�ي�، كمح�كم 

االأموال واملح�كم التج�رية.
ومن �سح عليه و�سف اجل�ين؛ فعليه كف�رة عن كل نف�س �سي�م �سهرين متت�بعني، ف�إن عجز 
لكرثة االأنف�س كح�فلة اأو مقطورة و�س��ح حتميله اجلن�ية اأجزاأه واحدة عن اجلميع؛ الأن امل�سقة 

جتلب التي�سري.
ومن �سح عليه و�سف املجني عليه؛ فال �سي�م، ك�سي�رة يف خطه� امل�رضوع لل�سري ارُْعرت�َس 
عليه� مبركبة ع�ك�س��ة خلط �سريه� يف نف�س خط االأوىل غري املخ�لفة مع عدم اإمك�ن التف�دي، 

واالأ�سل عدمه حتى يثبت خالفه)1(.

1- قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي 1 - 174 - )1 / 114(
قرار رقم: 71 )8/2( بشأن حوادث السري

جملة اجملمع )ع 8، ج2 ص 171(
إن جملس جممع الفقه اإلسامي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان، بروناي دار السام من 1- 7 
حمرم 1414ه� املوافق 21- 27 حزيران )يونيو( 1993م، بعد اطاعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص 
موضوع حوادث الس��ري، وبعد اس��تماعه إىل املناقش��ات اليت دارت حوله، وبالنظر إىل تفاقم حوادث السري وزيادة 
أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء املصلحة سن األنظمة املتعلقة برتخيص املركبات مبا حيقق شروط 
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- غرامات المخالفات:
وغرام�ت املخ�لف�ت تدفع خلزينة الدولة، ويحرم اأن يقب�س��ه� جندي، اأو �س���بط املرور: له، 

األمن كس��امة األجهزة وقواعد نقل امللكية ورخص القيادة واالحتياط الكايف مبنح رخص القيادة بالش��روط اخلاصة 
بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد املرور والتقيد بها وحتديد السرعة املعقولة واحلمولة، قرر ما يلي:

أوال:
أ- إن االلتزام بتلك األنظمة اليت ال ختالف أحكام الشريعة اإلسامية واجب شرعا، ألنه من طاعة ولي األمر فيما 
ينظمه من إجراءات بناء على دليل املصاحل املرس��لة، وينبغي أن تش��تمل تلك األنظمة على األحكام الش��رعية اليت 

مل تطبق يف هذا اجملال.
ب- مم��ا تقتضيه املصلحة أيضا س��ن األنظمة الزاجرة بأنواعه��ا، ومنها التعزير املالي، ملن خيالف تلك التعليمات 
املنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر يف الطرقات واألسواق من أصحاب املركبات ووسائل النقل األخرى 

أخذا بأحكام احلسبة املقررة.
ثانيا: احلوادث اليت تنتج عن تس��يري املركبات تطبق عليها أحكام اجلنايات املقررة يف الش��ريعة اإلس��امية، وإن 
كانت يف الغالب من قبيل اخلطأ، والسائق مسؤول عما حيدثه بالغري من أضرار، سواء يف البدن أم املال إذا حتققت 

عناصرها من خطأ وضرر وال يعفى من هذه املسؤولية إال يف احلاالت اآلتية:
أ- إذا كان احل��ادث نتيجة لقوة قاهرة ال يس��تطيع دفعه��ا وتعذر عليه االحرتاز منها، وهي كل أمر عارض خارج 

عن تدخل اإلنسان.
ب- إذا كان بسبب فعل املتضرر املؤثر تأثريا قويا يف إحداث النتيجة.

ج- إذا كان احلادث بسبب خطأ الغري أو تعديه فيتحمل ذلك الغري املسؤولية.
ثالثا: ما تسببه البهائم من حوادث السري يف الطرقات يضمن أربابها األضرار اليت تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين 

يف ضبطها، والفصل يف ذلك إىل القضاء.
رابعا: إذا اش��رتك الس��ائق واملتضرر يف إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من اآلخر من نفس 

أو مال.
خامسا:

أ- مع مراعاة ما س��يأتي من تفصيل، فإن األصل أن املباش��ر ضامن ولو مل يكن متعديا، وأما املتسبب فا يضمن إال 
إذا كان متعديا أو مفرطا.

ب- إذا اجتمع املباشر مع املتسبب كانت املسؤولية على املباشر دون املتسبب إال إذا كان املتسبب متعديا واملباشر 
غري متعد.

ج- إذا اجتمع سببان خمتلفان كل واحد منهما مؤثر يف الضرر، فعلى كل واحد من املتسببني املسؤولية حبسب نسبة 
تأثريه يف الضرر، وإذا استويا أو مل تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء. واهلل أعلم.
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اأو ر�س��وة، اأو ي�أخذه� من مواطن بال �سند ر�س��مي موثق معتمد؛ الأدائه اإىل الف�س�د واالبتزاز 
للخلق نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البقرة:188(.

ويح��رم التعنت الأح��د، اأو الطلوع معه يف �س��ي�رته تعنت� وتهديدا ابتغ���ء اأكل م�له ونهبه، 
ومن فعل ذلك اأكل ال�س��حت وا�س��تحق العقوبة من الله؛ لظلمه، ووجب اإح�لته اإىل التحقيق 

وحم��سبته.
- رخصة السائق:

ورخ�س��ة ال�س�ئق مطلوبة ب�أمر ملزم من ويل االأمر �س��من ق�نون منظم لذلك، وط�عته يف 
املب�ح وامل�س�لح الع�مة م�رضوع نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مثىثمث )النساء(.

وهذا مب�ح يحقق م�س�لح ع�مة ويدفع مف��سد؛ فلزم ب�أمر ويل االأمر.
وال يجوز اأن تعطى رخ�س��ة القي�دة لغري ع�رف ب�لقي�دة؛ الأنه� �س��ه�دة على معرفته بذلك؛ 
ف�إن ك�ن الواقع خالفه فهي �س��ه�دة زور، ف�إن ك�نت ب�رضاء فهي ر�س��وة و�س��حت فوق ذلك، 
و�س��ه�دة ال��زور من اأكرب الكب�ئر »اأك��رب الكب�ئر االإ�رضاك ب�لله وعق��وق الوالدين... اأال وقول 

الزور وكرره�«)1(.
والر�سوة ملعون اآكله� »لعن الله الرا�سي واملرت�سي وال�س�عي بينهم�«)2(.

- تجديد الرخصة:
وجتديد الرخ�سة:

اإن ك�ن الإع�دة اختب�ر على املركبة و�س�ئقه�، فال م�نع.
واإن ك�ن جلب�ية، فال معنى له اإال العبث، واحليلة اجلب�ئية.

وهم� منهي عنهم� يف ال�رضع، ولعموم نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البقرة:188(، وهذا 
اإدالء اإىل احلك�م بق�سد اأكل االأموال بال مق�بل، اإال اإن ك�ن مل�سلحة ع�مة لدفع االأجور املتعلقة 

مبوظفي املرور اأو غريهم، نظرا حل�جة الدولة.
1- تقدم ختريج احلديث.
2- تقدم ختريج احلديث.
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ف�إن ك�نت الدولة مف�سدة يف امل�ل الع�م وعم الفقر وح�جة الن��س، وجب التي�سري على ال�سعب 
حتى ال جتتمع عليه االأ�رضار؛ ولورود الن�س على من �سق على االأمة »اللهم من ويل من اأمر 

اأمتي �سيئ� فرفق بهم ف�رفق به، ومن ويل من اأمر اأمتي �سيئ� ف�سق عليهم ف��سقق عليه«)1(.
وهذا بخالف جتدي��د كرت امللكية اخل��س ب�ملركبة؛ فعلته توثيق امللك وحركة انتق�له، فج�ز 

دوري�)2(.
- غرامات تأخير التجديد:

واأخ��ذ غرام���ت م�لية عل��ى الت�أخر يف ت�ريخ التجدي��د، ميكن القول بج��وازه اإن ك�ن الت�أخر 
�س��يوؤدي اإىل ترك التجديد كلية، ويرتتب على ذلك �رضر ع���م وخ��س؛ نظرا الإهم�ل فح�س 

ال�سالمة الدوري على املركب�ت.
ودفع ال�رضر واجب يف ال�رضيعة.

وال يب�لغ يف الغرام�ت؛ الأنه ال �رضر وال �رضار، والأنه ال يزال ال�رضر ب�ل�رضر.
- سن السائق:

ويجوز اإ�سدار ق�نون يحدد ال�سن الق�نونية الإ�سدار الرتاخي�س ل�سوق املركب�ت؛ الأنه مب�ح 
من ب�ب العفو.

وقد ن�س الله تع�ىل يف كل اأمر م�س��كوت عنه اأنه عفو نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، بعد 
قول��ه تع���ىل نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، وحتديده اأمرا مب�ح� مل�س��لحة املجتمع الع�مة، ودفع 

ال�رضر عنهم؛ ال م�نع منه.
وال تعرف امل�سلحة هن� اإال مبعرفة اخلرباء.

1- تقدم خترجيه.
2- وال يق��ال: فل��م ال جيري هذا التجديد يف وثائ��ق العقارات إن كانت العلة واحدة؟ وه��ي توثيق امللك وحركة 

انتقاالته.
فاجل��واب: أن وثائ��ق املركبات تكث��ر حركة انتقال ملكيتها لكثرة البيع والش��راء فيها يف أزمنة يس��رية خباف 

العقارات.
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وق��د ق�ل الل��ه يف �رضط دفع امل�ل لل�س��بي ب�لغ��� نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 
مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النس���اء(، ف�رضط مع 

البلوغ الر�سد لدفع امل�ل، وهو كثري يف ثم�نية ع�رض ع�م� اأو اأغلبي.
ودفع ال�سي�رة اإليه هو دفع م�ل كثري مع م� يرتتب عليه من اإمك�ن االإ�رضار ب�لن��س.

وال�س��فيه يف قي�دة ال�س��ي�رة يحرم اإعط�وؤه، ويجعل له �س���ئق الحتم�ل اإ�رضار به وب�ملركبة 
وهي م�ل، وكذا اأموال الن��س واأنف�س��هم نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(.
وعلى ذلك فال م�نع من حتديد �س��ن بق�نون لل�س��م�ح بقي�دة املركبة، ولدفع اخلالف يف هذا 
يقوم اإبراز الرخ�س��ة عند اال�س��تب�ه اأو الطلب مق�م معرفة تقدير العمر، اأو خربة القي�دة؛ لعدم 

ان�سب�ط ذلك مبجرد االإخب�ر.
- لوحات األرقام:

واإ�س��دار لوح�ت حتمل رقم كل مركبة على حدة واجب �رضع� وجوب� و�سيلي�؛ الأن به حتفظ 
حقوق الن��س املتعلقة مبلكية املركبة، ويتمكن من معرفة من ارتكب به� جرم� كقتل، اأو خطف، 
ع، اأو من له عالقة بذلك، فلزم و�سع هذه اللوح�ت؛ الأنه�  اأو نهب، اأو تهريب خمدرات، اأو تقطُّ

و�سيلة حلفظ هذه الواجب�ت.
وال يجوز و�س��ع ال�س��ق على اللوحة، اأو م� ميكن اإخف�ء االأرق�م اأو تغيريه� به، وي�سبط من 

فعل ذلك متعمدا؛ الأن اإخف�ء االأرق�م هو يف حقيقة االأمر ك�إزالة اللوحة.
وف�س��و االأمر وانت�س���ره بال �س��بط، م��وؤد اإىل تعذر �س��بط اجلن�ة واملجرم��ني، واحلوادث 

ومرتكبيه�؛ فحرم اأي عمل الإخف�ء االأرق�م اأو ت�سويهه� اأو تغيريه�.
- شراء اللوحات ذات األرقام المميزة:

و�رضاء لوح�ت ب�أرق�م مميزة ب�أموال كثرية ال معنى له �سوى البذخ، واإنف�ق امل�ل فيم� ال منفعة 
فيه ال �رضع�، وال عقال.

ويدخ��ل ف�عل��ه يف املبذرين وامل�رضفني وال�س��فه�ء نثۈئ ېئ ېئېئمث )اإلس���راء(، نثڀ 
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ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث )األع���راف(، نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(.

وقولن���: ال �رضع� وال عقال؛ الأن ال�رضع ال يعت��رب هذه منفعة معتربة مب�حة؛ بل على عك�س 
ذلك اإذ هي خ�دمة ملحرم �رضعي خدمة كثرية غ�لبة، وهو البطر والفخر نثحئمئ ىئ يئ جب حب 
خبمبمث )لقم���ان(، والأن العقل ال يعترب ذلك م�س��لحة ع�دة عند العق��الء، بخالف اأرق�م 

التلفون�ت املميزة لعلة معتربة �رضع� ك�س��هولة حفظه�؛ الأهميته� ك�أرق�م الطوارئ، والنجدة، 
واأرق�م من له تعلق كثري بخدمة الن��س ل�سهولة الو�سول اإليه.

ف�إن ك�ن ملجرد الزهو والفخر فهو �سفه حمرم.
- كوابح السيارات وأدوات السالمة والحموالت الزائدة:

ويج��ب االمتن���ع عن قي�دة ال�س��ي�رة، اأو املركبة ح���ل تلف كوابح الربي��ك »الفرامل«؛ الأنه 
تعري�س لالأنف�س واالأموال لتلف يغلب وقوعه.

وهذا ممنوع �رضع� لعم��وم نثۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(، 
ولالأم��ور الت��ي يتعلق به� غ�لبً� ال�س��المة ل��الأرواح واالأموال نف�س احلكم مث��ل: الذراع�ت، 

ومقب�س القي�دة، واالإط�رات، ونحو ذلك.
فه��ذه االأمور ونحوه� مم� يجب االمتن�ع عن القي�دة للمركبة ح�ل تلفه� ال�س��ديد املوؤدي اإىل 

التهلكة غ�لب�.
ويحرم كذلك احلموالت الزائدة املوؤدية غ�لب� وع�دة اإىل التلف ب�نقالب ونحوه؛ الأنه اإلق�ء ب�لنف�س 

اإىل التهلكة، وهو حمرم نثۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(.
- األمور المشروعة في الركوب:

وي�رضع الدع�ء ملن ركب نثڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇمث )الزخرف(.
َد مطلق� بال دليل. ومن قيده� ب�ل�سفر قيَّ

والنقل عن فعل النبي å ذلك �س��فرا ال مينع قوله يف احل�رض؛ الأنه å مل يكن يركب يف 
احل�رض اإال على وجه ن�در، بل مي�سي راجال.

فظهر اأن قوله ذلك يف ال�س��فر الأجل الركوب ال الأجل ال�س��فر والركوب، وهذا م� تدل عليه 
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االآي��ة نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇڇمث )الزخرف(.

وهذه العلة ع�مة، ح�رضا و�س��فرا، وه��ي نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄمث، فجعل علة الدع�ء اال�س��تواء على الظهر ال ال�سفر، واإن ك�نت العلة وهي الركوب يف 

ال�سفر اأكرث قدمي�، فقد ا�ستوى ح�رضا و�سفرا يف زمنن�.
فتب��ني اأن اال�س��تدالل بفع��ل النبي å على الدع�ء �س��فرا ال ح�رضا حمتم��ل؛ الأنه ك�ن ال 
ي�س��توي على راحلته اإال �س��فرا، ويندر ذلك يف احل�رض، كم� ورد اأنه ركب فر�س��� عري�)1(، مل� 
اأح�س بخطر ح��س��ل بلي��ل على املدينة، وكذا مل� اأقبل وهو يف املدين��ة راكب� على حم�ر فنزل 

على القوم و�سلم ودع�هم اإىل الله فق�ل ابن �سلول: »ال توؤذن� يف جم�ل�سن�«)2(.
فهذه ونحوه� من النوادر التي ال يفهم منه� اإلغ�ء اأ�سل احلكم بعلته املن�سو�سة يف االآية.

وعلل االأحك�م ال تقيد ب�الحتم�الت، فتبقى على اأ�سل الت�رضيع ح�رضا و�سفرا.
فيقوله� من ركب ال�سي�رة، و�س�ئر املراكب؛ لقي�مه� مق�م الرواحل، بل اأوىل.

وله اأن يقول ذلك يف امل�س��عد الكهرب�ئي وال�سالمل الكهرب�ئية، ونحو ذلك قي��س�، ويحتمل 
عدمه، واالأول اأوىل لوجود العلة، وهي نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇمث.
- السالم واإلشارة به للراكب والماشي:

وي�رضع االبتداء ب�ل�سالم من راكب مل��سي، ويجب رده)3(.
واإذا ك�ن خلف الزج�ج تلفظ ب�ل�سالم واأ�س�ر بيده.

1- احلديث أخرجه البخاري برقم 3040 عن أنس Ê قال: كان رسول اهلل å أحسن الناس وأجود الناس 
وأشجع الناس قال وقد فزع أهل املدينة ليلة مسعوا صوتا قال فتلقاهم النيب å على فرس ألبي طلحة عري وهو 

متقلد سيفه فقال مل تراعوا مل تراعوا ثم قال رسول اهلل å: وجدته حبرا يعين الفرس.
2- تقدم خترجيه.

3- صحيح البخاري برقم )6232( ومسلم برقم )5772(، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة Ê قال: قال رسول 
اهلل å »يسلم الراكب على املاشي واملاشي على القاعد والقليل على الكثري«.
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وينهى عن االإ�س�رة فقط بال تلفظ ب�ل�سالم كم� ورد يف احلديث)1(.
- بوق السيارة:

وا�س��تعم�ل ب��وق ال�س��ي�رة للتنبيه بال اإزع���ج واإيذاء مب���ح، ف�إن اآذى من��ع؛ الأنه يف معنى 
نثحت خت متىتيت جث مث ىث يثحجمث )لقمان(؛ الإمك�ن التحكم فيه.

- فحص المركبة:
وينبغي فح�س املركبة، واآالت مت�م ال�سالمة فيه�)2(: ك�الأنوار، واالإ�س�رات، واملراي�، واحلرارة، 

والزي��ت، ونح��و ذلك؛ الأن هذا من االإح�س���ن امل�س��مول بعموم االأم��ر يف نثھھ ھ ھ ے 
ےۓمث )البقرة(.

- إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها:
وتزال االأتربة احل�جبة للروؤية، وي�أثم اإن ترتب على االإهم�ل �رضر يف نف�س اأو م�ل. وي�رضع جتميل 

ال�سي�رة وتنظيفه�؛ الأن الله جميل يحب اجلم�ل)3(، والأنه من املركب احل�سن املن�سو�س عليه)4(.
وال ي���رضف يف اأدوات الزين��ة، ب��ل بتو�س��ط واعتدال غري خ���رج عن الع��رف؛ الأن الع�دة 

حمكمة.
ف��ال يزينه� مب� ال يليق من �س��ور ونق�س���ت ينكره� عرف الن��س ول��و ك�نت يف بالد غريه� 

كذلك نثڃ ڃمث )األعراف:199(.

1- أخرجه الرتمذي برقم 2695 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول اهلل å قال ليس منا من تشبه 
بغرينا ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع وتسليم النصارى اإلشارة باألكف. وسنده 
حسن. وفيه بن هليعة ضعيف، ولكنه من رواية قتيبة عنه، وقد تابعه يزيد بن أبي حبيب عند الطرباني يف األوسط 
برقم 7380، وله شاهد حسن عند النسائي برقم 10100 عن جابر بن عبداهلل، أن رسول اهلل å قال »ال تسلموا 

تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم باألكف والرؤوس واإلشارة«. قال احلافظ يف الفتح )11 /19(: سنده جيد.
2- وقلنا »آالت متام السامة«؛ ألن آالت السامة كالفرامل واإلطارات تتعلق بها أصل السامة مباشرة، خباف 

املتممات.
3- تقدم ختريج احلديث.

4- تقدم احلديث وخترجيه.
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- القيادة في الضباب وتعذر الرؤية:
ويرَُتجن��ب القي���دة عند حجب الروؤية ب�س��ب�ب كثيف، اأو مطر غزير؛ دفع� حل�س��ول حوادث 
ال�س��ري، ويح��رم اإن غلبت التهلكة اأو كرثت؛ الأن ال�رضع ق�ئ��م على اعتب�ر الكرثة والغلبة يف 

االأحك�م.
- قيادة المرأة للسيارة:

وال م�نع اأن تقود املراأة ال�س��ي�رة؛ الأنه� من م�س���ئل االإب�حة االأ�سلية، كركوب االإبل و�س�ئر 
الرواحل، اإذ مل يرد ن�س يف منع املراأة من ركوبه�.

ومل يقيد الن���س يف القراآن ب�لرج��ل نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇمث )الزخرف(.

ومن خ�س�س حكمه� على الرجل فقد اأخط�أ، ومن ادعى املنع لزمه الدليل ال�سحيح ال�رضيح 
اخل�يل عن املع�ر�سة.

ومن ا�ستدل ب�لع�دة قيل له: �رضط الع�دة ا�ستمراره� وعمومه� وعدم خم�لفته� ال�رضع.
ومل تكن هن�ك ع�دة اأ�س��ال يف منع الن�س���ء؛ الأن قي�دة ال�س��ي�رات اأمر م�ستحدث فال 

ع�دة هن�.
وال يق����س عل��ى ركوب احلمري واخليل يف منع املراأة عند بع���س العرب ع�دًة؛ للف�رق البني 

بني هذا وذاك.
وقولهم اإنه� موؤدية اإىل ف�س���د الن�س���ء اأمر ب�طل؛ الأن ركوبه� مع �س���ئق اأجنبي م�ست�أجر، اأو 
تنقله� مع �س��ي�رات االأجرة يق�ل فيه ذلك ب�أو�س��ح، ومل حترم يف االأ�س��ل، بل مب�حة ب�رضوط 

عدم م� يوؤدي اإىل خم�لفة نرُِهَي عنه� �رضع�.
وم� يق�ل يف هذا يق�ل يف ذاك.

V V V V V
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فقه السياحة
> نثڻ ۀ ۀ ہ ہمث )العنكبوت:20(

> كل من دخل الدولة باإذن الدولة فه� يف اأمان، من �سائح، اأو باحث، اأو متعلم، اأو تاجر، 

اأو دبل�ما�سي، مدين اأو ع�سكري

> اإيذاء ال�س�اح اأو خطفهم اأو ظلمهم اأو قتلهم من اجلرائم العظيمة يف ال�سرع

> املعامل ال�سياحية تاريخية اأو طبيعية مق�س�ٌد يف الأمر ال�سرعي التعامل معها ترفها اأو تفكرا 

اأو اعتبارا ل تخريبها اأو اإتالفها

> الآثار يحافظ عليها؛ لأنها اأ�سبحت من املال العام والعتداء عليها اأو اإهمالها اأو تهريبها 

اعتداء على املال العام

> الرتوي���ج ال�سياح���ي اجلن�سي اأو اخللي���ع اأو امل�سادم لق�اطع الف�اح����س املحرمة �سرعا ل يحل 

بت�سريع ول باأمر دولة ول بقان�ن ول بد�ست�ر كائنا م�سدره من كان
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فقه السياحة
ميكن اأن نعرف ال�سي�حة بقولن�: هي ال�سري يف االأر�س، نظرا، وترفه� ب�لق�سد، اأو العر�س.

وقولن� »نظرا«: �سمل النظر لالعتب�ر، ونظر البحث.
واأ�س��له قوله تع�ىل نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث )العنكبوت(، فهذا للبحث والت�أمل.
وقول��ه تع���ىل نثں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہمث )النم���ل(، وهذا يف 

االعتب�ر.
واأم� ال�س��فر للرتفيه في�س��مله عموم االإب�حة االمتن�نية يف قوله تع�ىل نثٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄمث )امللك(.
واأم� ال�سي�حة عر�س� ال ق�سدا؛ فدليله قوله å »�سي�حة اأمتي اجله�د«)1(.

ومعلوم اأنه� مع اجله�د ع�ر�سة ال ق��سدة.
وقد ذكر الله ذل��ك بقوله نثٱٻ ٻ ٻمث )التوبة:112( 

وف�رضه� النبي å ب�ملج�هدين.
وق���ل يف االآي��ة نثڀ ڀ ڀ ٺ ٺمث )التوب���ة:2(، ومعن�ه حري��ة التنقل يف هذه 

املهلة)2(.
تأمين السياح وحرمة إيذائهم وخطفهم:

وال�س��ي�ح اإذا دخلوا الدولة بطرق ر�سمية فهو اأم�ن لهم واإن ك�نوا كف�را وم�رضكني من اأهل 
الكت�ب اأو غريهم.

حت��ى ولو ك�نوا من دولة مع�دية حم�ربة، ف�إعط�وؤهم ت�أ�س��رية الدخول ت�أمني لهم، فال يجوز 
الغ��در بهم وال اإخف�ر ذمتهم التي اأعطين�ه� لهم؛ لعموم »امل�س��لمون تتك�ف�أ دم�وؤهم وي�س��عى 
1- احلديث يف س��نن أبي داود برقم 2488 عن أبي أمامة أن رجا قال: يا رس��ول اهلل ائذن لي يف السياحة. قال 
النيب å »إن س��ياحة أميت اجلهاد يف س��بيل اهلل تعاىل«. قلت: وس��نده حسن. وصححه احلاكم برقم 2398، 

وصححه الذهيب.
2- وهي نازلة يف شأن إخراج املشركني من جزيرة العرب وإمهاهلم أربعة أشهر.
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بذمتهم اأدن�هم«)1(، وحديث »من اأخفر ذمة مع�هد فعليه لعنة الله«)2(.
وقد اأجرى عمر Ê جمرد االإ�س���رة التي يفهم منه� االأم�ن جمرى اإعط�ء االأم�ن كم� اأورد 

عنه الفقه�ء ذلك)3(.
- تحريم خطف السواح:

وخطف ال�سواح حمرم وكبرية من الكب�ئر؛ الأنه غدر وخي�نة لالأم�ن والذمة التي اأعطين�هم، 
وقد ق�ل تع�ىل نثڱ ں ں ڻ ڻڻمث )التوبة:4(.

وال�س�ئح ك�ملع�هد داخل بت�أمني ر�سمي، فوجب االإيف�ء بهذا العقد.
والأنه اإم� اأن يكون بعهد، اأو ذمة، اأو اأم�ن، وكله� يحرم اإخف�ره� ونق�سه�.

ومن خطفهم ف�لواجب على الدولة ردعه وتعزيره مب� مينع تكرار ذلك.
وال يجوز تلبية مط�لب اخل�طفني اإال الأخذ ال�سي�ح من اأيديهم، لكن بعد ذلك مع�قبتهم اأ�سد 

العق�ب، ون�رض �سلط�ن االأمة حتى ال يتخذ اأم�ن اأهل االإ�سالم لغريهم خلف� وكذب�.
واخل�طف م�سمول بلعنة ر�سول الله å فيمن اأخفر الذمة)4(.

1- أخرجه أبو داود برقم 4532، بس��ند حس��ن صحيح، عن قتادة عن احلس��ن عن قيس بن عباد قال: انطلقت 
أنا واألشرت إىل علي عليه السام، فقلنا: هل عهد إليك رسول اهلل å شيئا مل يعهده إىل الناس عامة؟ قال: ال، 
إال ما يف كتابي هذا -قال مسدد قال- فأخرج كتابا -وقال أمحد كتابا من قراب سيفه- فإذا فيه »املؤمنون تتكافأ 
دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده من أحدث حدثا 
فعلى نفس��ه ومن أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل واملائكة والناس أمجعني«. قال مس��دد عن ابن أبي 

عروبة فأخرج كتابا. وأخرجه كذلك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حسن.
2- أخرج��ه البخ��اري برقم 1870 عن علي Ê قال ما عندنا ش��يء إال كتاب اهلل وهذه الصحيفة، عن النيب 
å املدين��ة ح��رم ما بني عائر إىل ك��ذا من أحدث فيها حدثا، أو آوى حمدثا فعلي��ه لعنة اهلل واملائكة والناس 
أمجعني ال يقبل منه صرف، وال عدل وقال ذمة املسلمني واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهلل واملائكة والناس 
أمجع��ني ال يقبل منه صرف، وال عدل، وم��ن توىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهلل واملائكة والناس أمجعني 

ال يقبل منه صرف، وال عدل.
3- قال ابن قدامة يف املغين )490/8(: قال عمر Ê »واهلل لو أن أحدكم أشار بيده إىل السماء إىل مشرك فنزل 

بأمانه فقتله لقتلته به«.
4- تقدم احلديث وخترجيه.
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الدليل السياحي والمحاسن:
وي�رضع عر�س حم��س��ن االإ�س��الم عليهم، واإزالة ال�س��بهة عنهم ليعرفوا حقيقة الدين احلق 

ويكون ذلك ب�الأقوال واالأفع�ل، ف�إن هداية رجل واحد خري من اأف�سل االأموال)1(.
وعلى ال�س���ئق والدليل ال�س��ي�حي اخلبري بلغتهم تطعيم كالمه ببي�ن حم��سن هذا الدين من 

غري تنفري وال ت�سديد، حلديث »ب�رضا وال تنفرا«)2(، وهو وارد يف الدعوة.
ويجب عليه حف��ظ اأم�ن�تهم لعموم نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النس���اء:58(، 

وغ�س ب�رضه ع��ن حم�رمهم؛ لعموم نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
ڎ ڈڈمث )النور:30(.

ويحرم عليه اإع�نتهم على املع��سي: ك�أن يعطيهم اخلمر، اأو ين�ولهم، اأو يحمله لهم اأثن�ء نقل 
اأمتعتهم؛ للن�س »لعن الله يف اخلمر ع�رضة..«)3(.

حرمة التصريح للفنادق في المحرمات:
وعلى الدول��ة واجله�ت املعنية فيه� منعهم من اإظه�ر م� يخ�لف الدين وع�دات املجتمع من 

عري وخمر وخنزير، واأخالق م�سينة.
وال يج��وز الت�رضيح للفن�دق يف بيع اخلمر، وال اإق�مة املراق�س امل�جنة، وال القنوات االإب�حية 

والدع�رة، وال بيع اخلنزير. وكل حمرم.
التعامل مع القادم المصاب:

ويجب التع�مل مع الق�دم امل�س���ب مبر�س من االأمرا�س الفت�كة املعدية مب� تقت�س��يه قواعد 

1- قولنا »فإن هداية رجل واحد..« دليله ما أخرجه البخاري برقم 3009 عن سهل Ê يعين ابن سعد- قال: 
قال النيب å يوم خيرب »ألعطني الراية غدا رجا يفتح على يديه حيب اهلل ورس��وله وحيبه اهلل ورس��وله«. فبات 
الن��اس ليلته��م أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل يش��تكي عينيه. فبصق يف عينيه، ودعا له، 
فربأ كأن مل يكن به وجع فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال »انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إىل اإلسام وأخربهم مبا جيب عليهم فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجا خري لك من أن يكون لك محر النعم«.

2- تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.
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الطب وال�س��حة وامل�سلحة الع�مة، ب�إح�س�ن، ف�إن الله اأمر ب�الإح�س�ن مع عموم اخللق يف عموم 
االأحوال نثې ې ىمث )البقرة:83(.

السياحة واالقتصاد:
واملع�مل ال�سي�حية ثالثة اأق�س�م:

اأ( طبيعية.
ب( واآث�رية وت�ريخية.

ج( ودينية.
واإذا اأدرت احلرك��ة ال�س��ي�حية دخال، واأنع�س��ت االقت�س���د، ومل حتدث مف��س��د على الدين 

واالأعرا�س واالأخالق؛ ف�إنه� ت�سري من امل�س�لح املر�سلة الع�مة.
وقد ك�ن عمر ي�س��جع احلركة التج�رية، ويوؤمن التج�ر ولو من بالد احلرب، طلب� مل�س��لحة 

حركة ال�سوق، ودفع البط�لة واحلد من الفقر)1(.
وال�سي�حة يف هذا املعنى؛ الأنه� اأ�سبحت جت�رة ع�ملية رائجة اعتمدته� دول يف بن�ء اقت�س�ده�؛ 
لذلك ف�الهتم�م به� اأمر ال يخ�لف ال�رضع؛ بل يخدم بع�س جوانبه التي اأمر به� يف ب�ب االأموال 

واالقت�س�د من تنمية وحفظ.
المعالم الطبيعية:

واإذا اأن�س���أت الدولة املع�مل الطبيعية ال�سي�حية حرم اإتالفه�؛ الأنه م�ل الأهل االإ�سالم ومتلفه 
معتد اآثم.

ف�حلف�ظ على احلدائق واملتنف�س�ت من حفظ امل�ل.
وال تلق��ى فيه��� االأقذار واملخلف���ت؛ لورود النهي عن ق�س���ء احل�ج��ة يف جم�ل�س الن��س 
وطرقه��م؛ وورود لعن من فعل ذلك يف ن�س��و�س كث��رية)2(، وقريب من هذا املعنى �س���ئر 

امل�ستقذرات املوؤذية.

1- تقدم خترجيه.
2- تقدم احلديث يف ذلك وشواهده.
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ويح�ف��ظ عل��ى مع�مله�، واإ�س���راته� الدليلية، وكل م��� يتعلق به�؛ الأنه جزء م��ن امل�ل الع�م 
للم�سلمني، واإف�س�ده حمرم.

المعالم التاريخية واآلثار والحفاظ عليها وحرمة تهريبها:
واأم��� املع���مل الت�ريخية االأثرية فهي من االأم�كن التي اأمر الله ب�ل�س��ري يف االأر�س والنظر 

واالعتب�ر منه��� نثڦ ڄ ڄڄمث )احلج���ر(، نثڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎڎ 
ہہمث  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  نثں  )الصاف���ات(،  ڈژمث  ڈ 

)النمل(، وغريه� من االآي�ت.
وال��الزم من الدعوة اإىل االعتب�ر والنظ��ر اأال يعتدى عليه�، وال تهدم، وال تطم�س؛ الأن الله 

جعله� عربة للع�ملني اإىل يوم القي�مة.
وال تطم�س ت�س�ويره�، وال اأ�سن�مه�، وال مع�بده�؛ لعدم فعل النبي å ذلك، وال اأمره رغم 

مروره به�)1(.
واإمن� ح�رض اأمره يف تك�س��ري االأ�س��ن�م املعبودة يف قب�ئل العرب اآنذاك، والأن الله مل� ذكر هذه 
االآث�ر واملع�مل للظ�ملني اأمر ب�لنظر اإليه� وال�س��ري عربة ومل ي�أمر بهدمه�، واإمن� اأمر الر�س��ول اأن 

يهدم م� ك�ن معبودا.
ه��ذا م� حتم��ل عليه االأدلة جمع� وتوفيق���، ومن رام خالف هذا فقد اأجح��ف واأخط�أ، وخ�لف 

مق�سود ال�رضع من االأمر ب�أخذ العربة والعظة من هذه املع�مل.
وكم� ال يجوز اإتالفه�؛ ال يجوز بيعه�؛ وال املت�جرة ب�أي �سيء من تلك االآث�ر: ك�ن منحوت�، اأو 
ذهب�، اأو ف�س��ة، اأو كت�ب�؛ الأنه� اأ�سبحت ملك� ع�م� بنظر الدولة، وم�ال ا�ستثم�ري� يعود ب�لنفع 

وامل�سلحة الع�مة على البالد ع�مة.

1- قولن��ا »رغ��م مروره بها« أخرجه البخاري برقم 3379، ع��ن نافع أن عبداهلل بن عمر È أخربه أن الناس 
نزلوا مع رسول اهلل å أرض مثود احلجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول اهلل å أن يهريقوا ما 
اس��تقوا من بئرها، وأن يعلفوا اإلبل العجني وأمرهم أن يس��تقوا من البئر اليت كان تردها الناقة. ويف لفظ ملسلم برقم 

7656 »ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم«.
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ولذلك فحكم جت�ر االآث�ر ومهربيه� حكم نه�بي وخمتل�سي م�ل اأهل االإ�سالم يف اجلملة.
ف�إن مل تكن الدولة؛ �س��كلت جلنة �س��عبية حلم�يته� وا�س��تثم�ره� مل� يعود ب�خلري على عموم 

ال�سعب ال على اأفراٍد، �سواء ك�نوا ن�فذين، اأو غريهم.
المعالم الدينية اإلسالمية:

واأم��� املع���مل الدينية واالإ�س��المية فمنه�: امل�س���جد الت�ريخي��ة، واملدار���س، واملخطوط�ت 
للم�س���حف وكتب ال�س��نة والعلوم، واملح�فظة على امل�س���جد من اإعم�ره� امل�أمور به ورفعه� 

وت�س��ييده� ورفع م�آذنه� م�س��مول ب�الإذن ال�رضيح الع�م يف رفع امل�س���جد نثمئ ىئ يئ جب حب 
خبمث )النور:36(.

والرفع هن� �س�مل ل�س�ئر اأنواع العم�رة، والرفع املح�سو�س واملعنوي.
وكذلك احلف�ظ على خمطوط�ت القراآن والعلم هو اأمر �رضعي؛ الأنه داخل حتت عموم االأمر 

بحفظه ون�رضه وتعليمه و�سي�نته.
دخول السياح إلى المساجد:

واإذا اأراد ال�س��ي�ح دخ��ول امل�س���جد فيجوز اأن يدخلوا امل�س���جد ب�آدابه�، وق��د ك�ن امل�رضكون 
يدخلون م�سجد ر�سول الله å ملق�بلته)1(.

ويجوز لل�س��واح دخول امل�س�جد اإال امل�س��جد احلرام للن�س نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )التوبة:28(.

وقد ك�نوا يدخلون م�سجده å ب�آدابه.
ولهم م�س امل�سحف، واأخذه؛ الأن هذا من مقت�سي�ت دعوتهم وتعرفهم على االإ�سالم.

ويحمل قوله تع�ىل نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )الواقعة( على الكت�ب املكنون عند الله، 
اأي: ال مي�س الكت�ب املكنون عند الله اإال املالئكة املطهرون.

وال يحم��ل عل��ى اخلرب والنفي؛ الأنه موجود، وال على النهي؛ الأن��ه متعذر؛ الأن م� يف اأيدين� 

1- أخرجه البخاري برقم 469 عن أبي هريرة Ê قال: بعث رسول اهلل å خيا قبل جند فجاءت برجل 
من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري املسجد.
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يتعذر منعه من الكف�ر لكرثته وانت�س���ره؛ الأنه اليوم نوع من الدعوة بعد انت�س���ر امل�س�حف، 
وتف�سريه� املرتجم.

فروؤيتهم لن�س��خه القدمية، ومط�بقته� مل� هو موجود الي��وم اأدعى لهدايتهم، واإق�مة احلجة يف 
قلوبهم.

بل ال م�نع اأن تو�س��ع منه� ن�س��خ خمطوطة يف مت�حف الع�مل لروؤيته� للن��س، ف�إن ذلك من 
اأعظم الدعوة.

الواجب على الجهات المعنية بالسياحة في الدولة:
ويجب على اجله�ت املعنية ب�ل�س��ي�حة و�س���ئر موظفيه� اأن يكونوا ممثلني لدينهم وحم��سنه 

ولوطنهم واأ�س���لته خري متثي��ل، ف�إن الله اأم��ر بذلك يف عموم االإح�س���ن نثھھ ھ ھ ے 
ےۓمث )البقرة(.

فيح�سنون لل�سواح ولو ك�نوا على غري دينهم نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.

وق�ل تع�ىل نثې ې ىمث )البقرة:83(، وهذا ع�م.
فهذا وم� قبله يف غري العدو املح�رب.

وق�ل تع�ىل نثٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )التوبة:7(.
وهذا يف املح�رب املع�هد وغريه.

وق�ل å: »اإمن� بعثت الأمتم مك�رم االأخالق«)1(.
وق���ل تع���ىل نثک ک گ گ گ گمث )األنبياء(، واإكرامهم م�س��مول لعموم 

ن�سو�س اإكرام ال�سيف؛ لالإطالق.
م، ولو ك�ن ال�س�ئح يعتقد حله يف دينه. وال يكرم اأحد اإال مب� اأب�ح الله تع�ىل، ال مبحرَّ

حرمة السياحة الماجنة:
وال�سي�حة اجلن�سية حمرمة قطع�.

1- تقدمت النصوص يف إكرام الضيف وخترجيها.



513املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 513املقدمة فـي فقه الع�رص512 املقدمة فـي فقه الع�رص 512

ومن �س��هل له�، اأو روج، اأو �رضح؛ فهو ديوث ملعون ف��سق ت�سقط عدالته، وتبطل واليته 
اإن ك�ن والي� اأو وزيرا اأو غري ذلك، ولو ك�ن اإم�م امل�س��لمني لوجب خلعه ب�رضوطه نثۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث 

)النور(.
واالإ�س�عة والرتويج لل�سي�حة اجلن�سية يف بالد العرب وامل�سلمني داخل قطعً� يف عموم االآية، 
فدل على كون ذلك من املع��سي القطعية يف ال�رضع والأن حفظ العر�س اأحد املق��سد الكربى 

الكلية يف ال�رضع، وال�سي�حة ب�لدع�رة واجلن�س يعود ب�لنق�س على هذا االأ�سل العظيم.
وال يروج للبالد �س��ي�حي� كذلك بو�سع �س��ور الن�س�ء يف االأدلة ال�سي�حية اأو غريه� مب�سمى 
َعْر���س الرتاث، واالأزي�ء؛ ف�إن ه��ذا من قلة الدين والغرية، والأنه يخل مبق�س��د حفظ العر�س 

فحرم.
حكم الجاسوس من السياح وحكم إيذائهم:

ومن ثبت كونه ج��سو�س��� من ال�س��واح؛ ف�لدولة تتع�مل معه مب� تقت�س��يه امل�س���لح الع�مة 
للبالد، ويجوز اإن ك�ن قد نقل معلوم�ت ه�مة من اأ�رضار البالد اأو نحوه� اأن يق��س��ى ب�لعدل 

مب� تقت�سيه اأحك�م ال�رضيعة وال ذمة له؛ الأنه خ�لف عقد دخوله البلد.
ومن اعتدى على ال�س��واح بقتل وجب على الدولة تعزيره اأبلغ تعزير، وللق��س��ي االجته�د 
يف احلكم عليه عقوبًة قد ت�س��ل اإىل الق�س����س ب�لقتل، كم� ن�س على ذلك عمر ونقله عنه 

ابن قدامه يف املغني)1(.
ويحرم �رضقة م�ل اأي �س���ئح، اأو نهبه، اأو خداعه، اأو غ�سه، اأو انته�ك عر�سه؛ ف�إنه اآِمٌن نف�سً� 

وم�اًل وعر�سً�، وعموم هذه املنهي�ت ي�سملهم.
ويع�قب مب� يردع من فعل ذلك، وي�سمن اإتالف�ته نف�سً� وم�اًل.

ِلَب اأو نرُِهَب من ال�سواح واأثبت ذلك ببينة ع�دلة. �سرُ من �سرُ ويعوَّ

1- تقدم قبل قليل.
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إظهار محاسن الدين قوال وفعال:
ويجب على اجلهة املعنية ب�ل�سي�حة التن�سيق مع اجله�ت يف الدولة لرتتيب حم�يتهم والتع�ون 
مع مراكز الدعوة واالأوق�ف؛ الإيج�د اأح�سن االأ�س�ليب لتو�سيح حم��سن الدين االإ�سالمي لهم، 
وترجمة اأمور الزمة لذلك بلغتهم، واإهدائه� �سمن جمموعة مطبوع�ت الوزارة الإهدائه� لهم 

بطرق من��سبة ال تنفر وال تع�رض وال تبغ�س.

V V V V V
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فقه الشباب
> اإذا �سغت ال�سباب.. �سغت احلياة

> اإذا اأهملنا جيال واحدا من ال�سباب بكامله فاإننا �سنف�سل، ول بد اأن تنهار دولة ت�سنع ذلك 

خالل ب�سع عق�د

> احلاجة واخل�ف والقلق واجلهل من اأهم م�سادر التدمري، فاأبعدوا ال�سباب عن اخل�ف والقلق 

واحلاجة والأمية
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فقه الشباب
ال�س��ب�ب هو �س��ن معني معلوم ب�ل�رضورة الفطرية والع�دية، ويبداأ ب�لبلوغ، واالأ�س��ل يف 

بلوغ الذكر خم�سة ع�رض ع�م� اأو االإنب�ت اأو االحتالم، واالأنثى بذلك اأو ب�حلي�س.
وب�لبل��وغ يكون التكليف املفرو�س، وقبله تعليٌم واجب »علموا اأوالدكم ال�س��الة وهم اأبن�ء 

�سبع«)1(.
واالحت��الم يوجب الغ�س��ل لك�مل البدن لرفع حدث اجلن�ب��ة لقوله تع�ىل نثٿ ٿ ٿ 

ٹٹمث )املائدة:6(.
واحل�ئ�س ال ت�سلي، وال ت�سوم وتغت�سل اإذا انقطع عنه� الدم وطهرت.

وتق�سي ال�سوم ال ال�سالة.
ودم احلي�س اأ�سود يعرف.

و�سن الفطرة: نتف االإبط، وحلق الع�نة، وغ�سل الرباجم، وتخليل االأ�س�بع، واإحف�ء ال�س�رب، 
واإعف�ء اللحية، وق�س االأظ�فر، وامل�سم�سمة، واال�ستن�س�ق)2(.

وجوب تيسير الزواج:
وفر�س على ال�س���ب غ���س ب�رضه، وحفظ فرجه عن احل��رام لعموم نثڇ ڇ ڇ 
گگ  ک  ککک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

گ گڳ ڳ ڳ ڳمث )النور(.
ومن ا�ستط�ع النك�ح فعل لقوله å: »ي� مع�رض ال�سب�ب من ا�ستط�ع منكم الب�ءة فليتزوج 

ومن مل ي�ستطع فعليه ب�ل�سوم ف�إنه له وج�ء«)3(.

1- تقدم خترجيه.
2- أخرجه البخاري برقم 5889 عن أبي هريرة »الفطرة مخس، أو مخس من الفطرة- اخلتان واالستحداد ونتف 
اإلبط وتقليم األظفار وقص الش��ارب. ويف لفظ مس��لم برقم 620 عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال »الفطرة 

مخس -أو مخس من الفطرة- اخلتان واالستحداد وتقليم األظفار ونتف اإلبط وقص الشارب«.
3- أخرجه البخاري برقم 1905 عن عبداهلل بن مسعود Ê قال: كنا مع النيب å فقال »من استطاع الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء«. وهو يف مسلم برقم 3464.
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ومن مل ي�س��تطع ا�س��تعف حتى يعفه الله؛ لقوله تع���ىل نثٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦڦمث )النور:33(.

واملجتمع خم�طب بتي�س��ري الزواج، فال يع�رض بغالء املهور وامل�س�ريط الب�طلة التي م� اأنزل 
الله به� من �س��لط�ن نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿمث )النور(.
فوجه االأمر اإىل عموم املجتمع واألغى التعلل ب�لفقر؛ لعدم االإنك�ح للفقري.

سن الزواج:
و�ِسنرّ النك�ح غري حمدد يف ال�رضع، بل هو مرتبط ب�جلبلة الب�رضية والطبيعية.

والفطرة ت�أب�ه قبل البلوغ.
وكل اأمر موافق للفطرة ف�ل�رضيعة تطلبه وتتمه، وم� هو خم�لف للفطرة منعته يف االأ�س��ل، 

ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  نثۆ  تع���ىل  ق���ل 
ىائ ائ ەئەئمث )الروم(، ف�سمى الفطرة دين�.

فمن بلغ ج�ز تزويجه؛ الأنه من دواعي الفطرة ال�رضورية ك�لطع�م وال�رضاب لكن بح�س��به، 
وخ�دم اأََحَد مق��سد ال�رضيعة الكربى وهو حفظ العر�س.

ومن بلغ فلي�س لالإم�م منعه ك�سخ�س؛ الأنه ال �س�أن له بهذا ك�سخ�س؛ الأنه كغريه من االأ�سخ��س، 
وال بق�نون ع�م؛ الأن �سن القوانني الع�مة يجب اأن تكون على وفق امل�سلحة الع�مة.

ومل يثبت �رضر ع�م ال جمتمعي، وال طبي يف زواج الب�لغ اأول بلوغه على مر الدهور، واإال 
نع جمتمعي� وع�دة، ف�س��ال عن منعه بق�نون؛ والأنه -اأي الق�نون امل�نع- ي�س�دم  لعمَّ وظهر، ومرُ

اجلبلة والفطرة حينئذ ومينع م� هو من ال�رضوري�ت.
وال يق��س على املب�ح�ت كقي�دة ال�سي�رة، اأو االنتخ�ب�ت.

اأم� االأول وهو قي�دة ال�سي�رة:
1- فالأنه مب�ح ال من ال�رضوري�ت اجلبلية ك�لنك�ح.

2- كم� اأنه مب�ح كلي ال على الكل، ف�سيتغني الغري بقي�دة غريه له بخالف النك�ح.



519املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 519املقدمة فـي فقه الع�رص518 املقدمة فـي فقه الع�رص 518

3- والأنه ثبت �رضره قبل ثم�ين ع�رضة �س��نة؛ لكرثة احل��وادث املرورية، لعدم الدواعي له 
اإال الطي�س.

، ولعدم ثبوت ال�رضر يف الزواج بعد البلوغ  ��ةرُ بخ��الف النك�ح ف�لداعي له ال�رضورة واجِلِبلَّ
قبل الث�منة ع�رضة ب�أكرثية ع�مة توؤدي اإىل ق�نون ع�م، ك�ملنع.

واأم� الث�ين وهو االنتخ�ب�ت:
1- فالأنه� على الكف�ية ال على العني بخالف النك�ح.

2- والأن االنتخ�ب�ت يجوز فيه� الني�بة؛ فت�سح من جمموعة عن اأخرى)1(، بخالف النك�ح.
3- والأنه� مطلب جم�عي كلي.

والنك�ح مطلب �سخ�سي فردي �رضوري ب�لفطرة.
وعلة اأخرى ه�مة هي:

اأن �َسنَّ القوانني الع�مة لتحديد اأمر مب�ح ال يجوز ق�نون� وال �رضع� اإال اإن تعلق بدفع مف��سد 
ع�مة غ�لبة وخدم م�س�لح غ�لبة.

واإثب�ت اأن الزواج قبل ثم�نية ع�رض ع�م� له مف��س��د غ�لبة يحت�ج اإىل ا�س��تقراء لعدد ح�الت 
الزواج لثالث فئ�ت )17-16-15(.

ف�إن فر�س��ن� عدد ال�س���ب�ت الالتي تزوجن يف هذه ال�سن يف اليمن مئة األف �س�بة، ثم ح�سل 
يف خ��الل هذه ال�س��نوات الثالث موت ع���رضة ب�مل�ئة، اأي ع�رضة اآالف م��ن االأمه�ت اللواتي 

تزوجن يف هذا ال�سن، وتبني اأن ال�سبب هو احلمل يف هذا ال�سن.
واأم� ت�س��عون األفً� فلم ي�س��بهن �س��يء؛ ف�حلكم ال�رضعي والق�نوين يف االأ�س��ل النظر اإىل 

االأكرثية وهو ت�سعون األف�.
ومع�جلة املف�س��دة على الن�س��بة االأقل ب�إ�س��دار ق�نون للفح�س الطبي قبل الدخول؛ للنظر 
يف ع��دم ترتب �رضر ب�حلمل ال منعه؛ الأنه يوؤدي اإىل االإ�رضار ب�أكرث من ت�س��عني ب�ملئة، ودفع 

ال�رضر ب�ل�رضر حمرم.
1- فالذي��ن ينتخب��ون هم يف احلقيقة نيابة عن غريهم ممن مل ينتخب، لذل��ك تصح البيعة وتلزم من انتخب 

ومن مل ينتخب.
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وم��ع هذا كله فلو حدث ه��ذا يف كل احل�الت التي تتزوج يف هذا ال�س��ن )17-16-15( 
بهذه الن�سبة.

ف�إن ح�سل دائم� فال بد اأن يكون اأمرا م�ستهرا بني املجتمع، ب�لغ� حد التواتر من فجر الت�ريخ، 
حتى يبلغ التواتر على م�س��توى االأطب�ء واملجتم��ع واالأ�رضة، وحينئذ ف�ملجتمع مينعه ع�دة، اأي 
على �س��بيل الع�دة، ولكن هذا مل يح�س��ل اأبدا بل على العك�س من ذاك، وهو اأن االأ�سل عدم 

ال�رضر من تزويج ال�س�بة يف �سن )15-16-17(، وال�رضر ط�رئ اأو ن�در.
وال�رضر يقدر بقدره، ويدفع بقدره وال يتج�وز؛ الأنه اإن جت�وز َدْفعرُ ال�رضر اإىل غري املت�رضر 

ت�رضر، وال يزال ال�رضر ب�ل�رضر خ��سة على وجه العموم كم� يف م�س�ألتن�.
وهكذا يق�ل يف دعوى كرثة الطالق.

زواج الولد على والده المستطيع والعدل بين األبناء في ذلك:
وزواج الولد على نف�سه يف االأ�سل.

وعل��ى الوالد امل�س��تطيع تزويج ولده الفقري، وهو من حق��ه يف قوله تع�ىل نثوئ وئ ۇئ 
ۇئمث )اإلس���راء:26(؛ الأن الن�س اأطلق احلق فعلمن� رجوعه اإىل احلقوق ال�رضورية واحل�جية، 

وم� ق�م مق�مه� من التح�سين�ت وق�سى بذلك عرف؛ الأن الع�دة حمكمة.
ف���إن زوج بع�س اأبن�ئه، ثم م�ت وله اآخرون قرُ�رضَّ اأخرج من م�له م� يفي بزواج الق�رض؛ الأن الله 
ي�أمر ب�لعدل واالإح�س�ن، وهذا منه، والأن ر�سول الله å ق�ل »اتقوا الله واعدلوا بني اأبن�ئكم«)1(.

ويرُْخرج من الثلث من الو�س��ية الواجب��ة نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئوئمث )البقرة(.

الصداقة والشباب:
واإذا اخت�ر ال�س���ب جلي�س� اأو �س���حب� لزمه اختي�ر ال�س�حب وال�سديق الذي توؤدي �سحبته 

اإىل النفع يف اأموره.

1- أخرجه مسلم برقم 4267 عن النعمان بن بشري قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة 
 å ليشهده على صدقيت. فقال له رسول اهلل å فانطلق أبي إىل النيب .å ال أرضى حتى تشهد رسول اهلل

»أفعلت هذا بولدك كلهم؟« قال ال. قال »اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم«. فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
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وال ي�س�حب حترمي�: املتهتك، وال الف��سق، وال البذيء، وال قط�ع ال�سالة.
ويحرم جم�ل�س��ة املن�فق��ني، والذي��ن يف قلوبهم مر�س ك�ل�س���خرين ب�لدي��ن ونحوهم من 

امل�ستهزئني وامل�ستهرتين؛ لقوله تع�ىل نثې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئمئ ىئ يئ جب 

حب خب مبىبمث )النساء(.
االبتعاد عن الخبائث:

ويج��ب االبتع�د عن كل خبيث من م�أكول وم�رضوب، وخ��س��ة م� اأ�س��كر اأو خدر من خمر 
وح�س��ي�س وخم��درات وغريه���؛ الأن الله ح��رم اخلب�ئث ب�لن���س نثڈ ڈ ژمث 

)األعراف:157( وهذه منه�.
ويجتنب م� ي�رض ك�لدخ�ن، وكثري من علم�ء الع�رض على حترميه؛ لتبني �رضره.

ويجب على ال�سب�ب البعد عن كل م� يو�سل اإىل الذنوب خ��سة الكب�ئر.
أخالق الشباب:

ويجب عليه التخلق ب�ل�سدق وترك الكذب؛ ف�إن الكذب معيب يف اخَلْلق، وكبرية يف الدين، 
وال يتوهم النج�ة فيه، بل هو ق�ئد اإىل الهلكة ف�إن عظم و�سل اإىل النف�ق)1(.

»عليكم ب�ل�سدق واإن راأيتم فيه الهلكة... واإي�كم والكذب«)2(.
والكذب ق�ئد اإىل التهلكة وقد ي�سل اإىل درجة النف�ق.

»اآية املن�فق ثالث..«)3(.
وفر�س حفظ االأم�ن�ت، وترك اخلي�نة �سغرية اأو كبرية؛ لعموم نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅمث )النساء:58(.

والوف���ء ب�لعهود والوعود وت��رك اخللف؛ ق�ل تع���ىل نثگ گ گ گ ڳمث 
)النحل:91(، نثۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )اإلسراء(.

1- وال يكون قائدا من كان كذابا؛ فإن اهلل أرسل من الناس من ال يؤثر عنه كذب أبدا.
2- تقدم خترجيه.
3- تقدم خترجيه.
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ويجب حفظ ال�رض، وهو من االأم�ن�ت.
النهي عن الكسل والحزن والجبن والبخل:

والك�سل مذموم يف ال�رضع.
ف�إن عطل به واجب� اأو فر�س� حرم، والت�سويف يجمع الك�سل واخللف والعجز.

والهمُّ م�س��تع�ذ منه، وكذلك احلزن »اللهم اإين اأعوذ بك من الهم واحلزن والعجز والك�س��ل 
واجلنب والبخل وغلبة الدين وقهر الرج�ل«)1(.

: حركة نف�سية يف القلب الأجل �سيء يولد القلق واحلزن. ف�لهمُّ
واحلزن: غمة يف القلب، اإم� على فوت �سيء، اأو عدم ا�ستط�عة م� ي�ستقبل.

وهو مذموم كله، حتى اإن تعلق ب�لدعوة اإىل الله بهداية غري املهتدي، وقد ق�ل الله نثۈئېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ییمث )النح���ل(، وق���ل تع���ىل نثڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱمث )املائدة:41(.
ف�لواج��ب مدافعة احلزن، ولو يف غ�ية ال�س��دة، لقوله تع�ىل نثڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈٴۇمث )التوبة:40(، فنهى عن احلزن وهو يف اأعظم ال�سدة حم��رضاً يف الغ�ر.
واأم� العجز امل�ستع�ذ منه فهو:

انعدام العزم يف القلب على فعل ال�سيء.
ويرتتب عليه اأن يكون االإن�س�ن ع�لة على غريه.

وق��د يوج��د العزم، وال توجد الب�س��رية يف االأمور، فال ي�س��تطيع الفع��ل، وهو عجز وعي، 
فيكون موؤدي� اإىل النتيجة ال�س�بقة.

فهذا منهي عنه، وم�ستع�ذ منه كم� يف احلديث.
والك�سل: ترك فعل م� ينفع ودفع م� ي�رض مع اال�ستط�عة.

واجلنب: ترك االإقدام وال�سج�عة؛ ل�سعف يف الهمة القلبية عن املواجهة، وهو اأمر غري حممود، 

1- أخرجه مسلم برقم 4267 عن النعمان بن بشري قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة 
 å ليشهده على صدقيت. فقال له رسول اهلل å فانطلق أبي إىل النيب .å ال أرضى حتى تشهد رسول اهلل

»أفعلت هذا بولدك كلهم؟« قال ال. قال »اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم«. فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
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و�سده ال�سج�عة، وهي من املك�رم.
والبخل: ترك االإنف�ق للم�ل يف وجهه امل�ستحق فر�س� ونفال.

وغلبة الدين: كرثته على ال�س��خ�س حتى يولد الهم واحلزن، فهو غلبة نف�سية، ويولد الغلبة 
احل�سية من املط�لبني ب�الإه�نة اأو احلب�س ونحوه.

ولذلك ال ي�ستدين ال�سخ�س اإال لل�رضورة، وال�رضورة تقدر بقدره�.
واأم� قهر الرج�ل فهو: م� ي�سببه الرج�ل من انهزام معترب قويل اأو فعلي.

ولذا ارتبط ب�أ�سل لفظ القهقرى وهو: الرتاجع.
ويف احلديث اال�س��تع�ذة من جميع هذه االأمور »اللهم اإين اأعوذ بك من الهم واحلزن، والعجز 

والك�سل، واجلنب والبخل، وغلبة الدين وقهر الرج�ل«)1(.
وم��ن اأعظم التك�ليف ال�رضعية التي يجب مالزمته� ال�س��رب على امل��ك�ره وتقلب�ت احلي�ة، 

وعدم الت�سجر.
ف�إذا �س��رب االإن�س�ن ا�ستق�مت حي�ته كله�؛ الأنه ي�س���د جميع االأمور املذمومة، ويولد جميع 
امل�ستحب�ت، ف�ل�س��ج�عة حتت�ج اإىل �سرب، وال�سدق كذلك، وترك اجلنب وال�سح والكذب، كله 

ب�ل�سرب و�سبط النف�س.
تنظيم الوقت:

وعلي��ه تنظي��م وقته)2(؛ الأنه عمره وتركه بع�س��وائية تفريط، وهو حم��رم يف اجلملة، والأنه 
يرتتب على اإ�س�عته �رضر يف حي�ته ح�ال وم�آال، وال�رضر مدفوع.

التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة األرحام:
وفر���س علي��ه ط�ع��ة والدي��ه يف ط�عة الل��ه ال يف حم��رم؛ للن���س نثں ںمث 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  نثٿ  )النس���اء:36(، 
ڄڄمث )العنكبوت(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- وهلذا سيس��ألنا اهلل عنه »يس��أل عن أربع« وألنه يؤدي إىل مفاس��د، ودفعها واجب ويؤثر على مستقبله وهذا 

ضرر وهو مدفوع.
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ويج��ب عليه �س��لة رحمه وهم وال��داه، واآب�وؤهم واأمه�ته��م مهم� علوا، وعم�ت��ه، وخ�الته، 
واأعم�مه، واأخواله.

ف�إن اأمره اأبوه اأو اأمه بقطعهم فال ط�عة لهم؛ الأن �سلة الرحم واجبة ب�أمر الله وال ط�عة الأحد 
فيم� خ�لف اأمر الله نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ککمث )محمد(.
وحلديث »ال يدخل اجلنة ق�طع«)1(.

وكذلك لو اأمره برتك الذه�ب اإىل ال�س��الة يف امل�س��جد اأ�سال بال �رضر بنيِّ فال يط�ع، وكذا 
لو منعه من جم�ل�سة العلم�ء الرب�نيني واالأخذ عنهم فال يط�ع.

ويح��رم عل��ى اأب واأم اأمر الولد مب� ي�س���د اأمر االآخر؛ الأنه يحمله عل��ى العقوق، ويوؤدي اإىل 
ال�سق�ق بني الزوجني.

ف���إن اأمر اأحدهم� امتنع االآخر عم� ينق�س��ه اإال بتف�هم واإذن؛ الأن��ه يرتتب عليه �رضر ب�لولد 
وهو حمرم.

وعلى الولد اإط�عة ال�س�بق ب�الأمر، وال يعد ع��سي� لالآخر؛ الأن ال�رضع ق�ئم على التكليف مب� 
ي�ستط�ع.

وال ي�س��تط�ع هن� اجلمع بني االأمرين، والأن التكليف ب�ل�س��د يف نف���س الوقت وعلى نف�س 
ال�سيء ممنوع �رضع�، فيحرم على الوالد االآخر االأمر مب� ينق�س قطع� اأمر االآخر، وال ميكن جمٌع؛ 

الأنه يوؤدي اإىل االأمر اأال يعمل ب�لتكليف ال�س�بق ف�سقط، والأنه لي�س من الع�رضة ب�ملعروف.
مفردات تربوية للشاب:

وعلى ال�س�ب مراقبة الله واحلف�ظ على ال�سالة نثې ې ېمث )لقمان:17(.
وعليه التزام القول احلق وال�سج�عة يف ذلك نثې ى ىائ ائمث )لقمان:17(.

وال�س��رب وعدم االإحب�ط واالنتك��س اإن اأ�س���به �س��يء. نثەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئېئمث )لقمان(.

1- أخرج��ه البخ��اري برقم 5984 عن جبري بن مطعم ق��ال إن جبري بن مطعم أخربه أنه مسع النيب å يقول 
»ال يدخل اجلنة قاطع«. ويف مسلم برقم 6684.
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وعلي��ه وجوب��� التزام التوا�س��ع وت��رك ت�س��عري الوج��ه للن����س نثېئ ېئ ىئ ىئمث 
)لقمان:18(.

واالعتدال يف امل�سي بال ك�سل وال تهور نثىب يب جتمث )لقمان:19(.
وال مي�س متكربا نثىئ ی ی ی یجئمث )لقمان:18(.

ويجب عليه ترك االفتخ�ر ب�لل�س�ن عن نف�سه وم�له ون�سبه اأو �سيء مم� يتف�خر به، اأو يخت�ل 
ب�أفع�له، و�سي�رته، وم�له، ومالب�سه نثحئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )لقمان(.

وت��رك الرعونة واالإيذاء برفع ال�س��وت فوق احل�ج��ة نثيت جث مث ىث يثحجمث 
)لقمان(.

وينبغ��ي علي��ه التع�مل مع الواقع وال�س��رب على ذلك كم� ق�س الله عن يو�س��ف منذ ك�ن 
�سبي�.

وليح�فظ على �س��معته وحقه وكرامته، ف�إن يو�سف رف�س اخلروج من ال�سجن حتى يرد له 
اعتب�ره حقيقًة اأم�م املالأ، ويحقق يف االأمر نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭمث )يوسف:50(.

وليعر���س نف�س��ه اإن ت�أهل على القي�دة بال حر���س وال هلع نثڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 
چ چچمث )يوسف(.

وليحذر كيد الن�س�ء ويدعو الله لذلك نثڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 
ہہمث  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

)يوسف(.
وليكن نبيهً�، فال يف�س��ي �رض اأبيه، وال اأحواله، خ��س��ة اإن ك�ن ذا مك�نة وقدر ف�إن احل�س��دة 

ي�أتونه من خالل ولده.
واإن ظلم��ه اأحد ب�عت��داء رد ذلك ب�ملث��ل لقوله تع���ىل نثۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث 

)الشورى(، وقوله تع�ىل نثھ ھ ے ےۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.
ول��ه اأن يعفو عفو ق�در على اأخذ احلق، ال عفو هني �س��عيف نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث 

)الشورى:40(.



525املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 525املقدمة فـي فقه الع�رص524 املقدمة فـي فقه الع�رص 524

ف�إن ال�س��ج�عة ورد البغي واأخذ احلق اأمور ح�س��نة يربى عليه من ال�س��غر؛ لذلك ق�ل لقم�ن 
البن��ه نثې ى ىائ ائمث )لقمان:17(، اأي ب�ليد والل�س���ن، ف�لتعود على هذا من 

الدين، وال�سعف والهوان ال يحبه الله وال ي�رضعه.
وليحذر الغ�س يف حي�ته ودرا�س��ته واأوراقه ف�إنه من اخلي�نة والب�طل وم�آله� اإىل الف�س��يحة 

والعقوبة و»من غ�س فلي�س من�«)1(.
د على الك�سل. وليتجنب كرثة النوم خ��سة بعد الفجر؛ ف�إنه يعوِّ

ويتعود على النظ�م يف غرفته وكتبه ونفقته ويتجنب االإ�رضاف والتبذير، واإتالف االأ�س��ي�ء، 
والالمب�الة ب�الأمور، ف�إن هذه من املنهي�ت يف االإ�سالم.

و�سوؤال الن��س مذموم يف ال�رضع، بل ي�أكل من عمل يده للن�سو�س الكثرية، ويعتمد على 
نف�س��ه يف الك�س��ب، وال ي�س���أل الن��س اأو يعتمد عليهم؛ لقوله å: »الأن ي�أخذ اأحدكم اأحبله 

خري له«)2(.
الشباب والزينة:

ويتجمل مب� يليق، وال يخرج عن التو�سط.
وكل م��� يتجمل ب��ه داخل يف الزينة املب�حة يف االأ�س��ل نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃمث )األعراف:32(.
فينبغي اأخذ الزينة والتجمل؛ الأن الله جميل يحب اجلم�ل.

وامل��راأة له� اأن تظه��ره على من �رضع الل��ه اإظه�ر الزينة له��م يف قوله تع�ىل نثۀ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئمث )النور(.
وال يقلد يف لب�سه املتهتكني، وال املو�سة املتف�سخة.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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بل يلب�س اجلميل الط�هر املطيب من الثي�ب بتو�سط ال اإفراط وال تفريط.
ويلب�س م� هو زينة يف جمتمعه؛ الأن الع�دة حمكمة، وال يلب�س م� هو زينة يف غري جمتمعه؛ 
الأنه يخ�لف اجلم�عة وموافقته� حممود، والأن لب�س م� يخ�لف املجتمع يعد لب��س �س��هرة، وهو 
منهي عنه »من لب�س ثوب �س��هرة يف الدني� األب�س��ه الله ثوب مذلة يوم القي�مة، ثم األهب فيه 

ن�را«)1(.
وليحذر اأ�س��دق�ء ال�س��وء من قط�ع ال�س��الة وقليلي الدين وطويلي االأل�س��ن، واملتهتكني 
مب� حرم الله واملن�فقني واملر�س��ى من اخل�ئ�س��ني يف الدين ب�ل�س��وء وامل�ستهرتين به وبعلم�ئه 

وب�سع�ئره.
اأو يج�ل�س اأهل ال�س��الل من الف��س��دين فكري� اأو عق�ئدي� ك�ل�س�متني الط�عنني يف ال�سن اأو 

ال�سح�بة اأو اآل البيت.
- ولي�ست�رض الوالدين يف اأموره ويطعهم ف�إنهم اأوىل الن��س بحم�يته ورع�يته ورحمته.

- وينبغي عليه احلر�س على مذاكرة العلوم، وحت�س��يل املراتب العلي� يف ذلك؛ ف�إن الله ي�أمر 
ب�الإح�س�ن يف االأمور، وهذا منه.

- وليتجنب اأهل اخلمول والر�س��وب والك�س��ل والتثبيط عن العلم ومذاكرته؛ ف�إنهم همل ال 
خري يف جم�ل�ستهم.

V V V V V

1- قولن��ا »لباس ش��هرة وهو منهي عنه..« احلديث ال��ذي ذكرناه أخرجه ابن ماجة برقم 3607، وأبو داود برقم 
4031، واللفظ البن ماجة، عن عبداهلل بن عمر قال: قال رسول اهلل å »من لبس ثوب شهرة يف الدنيا، ألبسه 
اهلل ثوب مذلة يوم القيامة، ثم أهلب فيه نارا«. قلت: واإلس��ناد حس��ن. وحسناه ألجل مهاجر بن عمر الراوي له 
عن ابن عمر. قال الذهيب يف الكاش��ف وثق. قلت: وقد روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف الثقات، وال يعلم فيه 
جرح، فمن هذا حاله خاصة يف هذه الطبقة وقد تقدم مرارا قاعدتها أنه حيسن حديثه. وله شاهد حسن يف الشواهد 
ع��ن أب��ي ذر عند اب��ن ماجة برقم 3608 بلفظ »من لبس ثوب ش��هرة أعرض اهلل عنه حت��ى يضعه متى وضعه«. 
وحديث ابن عمر قال املنذري إسناده حسن. وحسنه يف أسنى املطالب برقم 1480. والسيوطي يف اجلامع الصغري. 
والس��خاوي يف املقاصد احلس��نة برقم 1173. قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء عن حديث أبي ذر إس��ناده 

جيد برقم 4022. وقال البوصريي يف شرح سنن ابن ماجة: هذا إسناد حسن برقم 8521.



527املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 527املقدمة فـي فقه الع�رص526 املقدمة فـي فقه الع�رص 526

فقه
اللهو والترفيه

> نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤمث )الأعراف:32(

> »حتى يعلم�ا اأن يف ديننا ف�سحة«

> الأ�سل يف الأ�سياء الإباحة، والأ�سل يف كل له� وترفيه الإباحة

> من ادعى حترمي �سيء لزمه الدليل ال�سحيح ال�سريح القائم اخلايل عن املعار�سة
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فقه اللهو والرتفية
االأ�سل يف اللهو والرتفيه اأنه مب�ح م� مل يرد ن�س على التحرمي.

فمن اللهو والرتفيه املب�ح:
1- الري��سة ب�س�ئر اأنواعه� خ��سة األع�ب القوى.

2- كرة القدم، لعب� وم�س�هدة، ب�رضط عدم القم�ر فيه�.
والواجب لب�س م� ي�سرت من ال�رضاويل اإىل الركبة للرجل.

3- اأم��� املراأة فال تلعب الكرة اإال بني الن�س���ء بال توثيق، اأو ت�س��وير، ميك��ن ت�رضيبه الإيذاء 
االأعرا�س، وعدم م�س�هدة اأجنبي من الرج�ل له�، ال مبب��رضة وال بت�سوير.

الأن م� يح�س��ل اأثن�ء اللعب اأ�سد من �رضب الرجل املنهي عنه نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ 
ېئ ېئ ىئىئمث )النور:31(.

وهو قي��س جممع عليه، وي�سمى قي��س االأوىل.
4- ال�س��ب�حة، وهي العوم يف امل�ء بال غرق. وهو علم ال ين�س��ى، وتعلمه مم� ينبغي، وقد ق�ل 

عمر »علموا اأوالدكم...«)1(.

1- قولنا »وتعلمه مما ينبغي..« قلت: ورد احلث عليه يف السنة النبوية، فمنها ما أخرجه النسائي يف الكربى بسند 
صحيح برقم 8889 عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبداهلل وجابر بن عمري األنصاريني يرميان قال: فأما 
أحدهما فجلس فقال له صاحبه: أكس��لت؟ قال: نعم فقال أحدهما لآلخر: أما مسعت رس��ول اهلل å يقول: كل 
شيء ليس من ذكر اهلل فهو لعب، ال يكون أربعة: ماعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بني 
الغرضني، وتعلم الرجل الس��باحة. وقال يف جممع الزوائد رواه الطرباني يف األوس��ط والكبري والبزار ورجال الطرباني 
رجال الصحيح خا عبدالوهاب بن خبت وهو ثقة برقم 9390. وقال احلافظ يف الدراية برقم 976 »بإس��ناد حس��ن«. 
وقال املنذري يف الرتغيب: إسناده جيد. أما أثر عمر »علموا أوالدكم السباحة..« فقد أخرجه أمحد بإسناد حسن برقم 
323 عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر Ê إىل أبي عبيدة بن اجلراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي 
فكانوا خيتلفون إىل األغراض فجاء سهم غرب إىل غام فقتله فلم يوجد له أصل وكان يف حجر خال له فكتب فيه أبو 
عبيدة إىل عمر Ê إىل من ادفع عقله فكتب إليه عمر Ê أن رسول اهلل å كان يقول اهلل ورسوله موىل من ال 
موىل له واخلال وارث من ال وارث له. ويف رواية القراب يف »فضائل الرمي« برقم 15 عن مكحول الدمش��قي، أن عمر 

بن اخلطاب، كتب إىل أهل الشام: »أن علموا أوالدكم السباحة والرمي والفروسية«. وسنده ال بأس به إىل مكحول.
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ويلب�س م� ي�سرت عورته م� بني �رضته وركبته.
فال يلب�س �سف�ف�، وال ق�سريا ال ت�سترت العورة معه واإال حرم.

5- واأم��� امل��راأة: ف�ل�س��ب�حة له� ج�ئزة ب���رضط عدم م�س���هدة اأجنبي له�، ال بح�س��ور وال 
بت�سوير.

وي�سرتط لب�س م� ي�سرت العورة للمراأة اأم�م املراأة.
فت�س��رت ثدييه�، وم� بني �رضته� وركبته� ب�س�تر غري �سف�ف، وال �سيق ي�سف العورة لون� اأو 

جرم�.
وال يجوز لب�س »امل�يوه« ولو اأم�م الن�س���ء؛ الأنه ي�س��ف العورة و�سف� وا�سح�، وال ي�سرت م� 

بني �رضة وركبة، ويدخل حتت ن�س »ك��سي�ت ع�ري�ت«)1(.
وال يجوز لب�س امل�يوه اإال منفردة، اأو اأم�م زوج ال ي�س���هده� غريه من رج�ل، اأو ن�س���ء حم�رم 

اأو اأج�نب.
6- ويجوز م�س�هدة امل�س�بق�ت الري��سية يف ال�سب�حة، وامل�س�ركة فيه� ب�ل�رضوط ال�س�بقة.

ف�إن اختل �رضط حرم، كم� هو ح��س��ل يف م�س�بق�ت الرج�ل والن�س�ء من لب�س م� ي�سرت لون 
ب�رضة ال�س��واأتني فقط، مع انك�س�ف م� عداهم�، لق�رض �س��ديد، و�سيق مط�طي �سديد ي�سف 

م� حتته.
فهذا حمرم لب�س��ً� وم�س���هدة بني الرج�ل للرج�ل اأو الن�س���ء للن�س�ء، اأو بني اجلن�سني نثژ 
ژ ڑ ڑ ک کک ک گگ گ گڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہھمث )األعراف(.
وهذا ميكن معه روؤية ال�سوءات، فحرم.

7- لعب ال�سطرجن، والبلي�ردو، والورق، ف�الأ�سل يف الكل االإب�حة؛ ولعدم امل�نع املن�سو�س، 
اأو م� هو يف معن�ه.

1- تقدم خترجيه، وتقدم نقل تفسري العلماء لذلك.
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وي�سرتط يف ذلك عدم القم�ر، وال غلبة �سي�ع االأوق�ت، وال ت�سييع الواجب�ت والفرائ�س، 
وال اخت��الط كثري موؤثر ب�ملته�فتني واملتهتكني؛ الأنه ي�أخذ م��ن اأخالقهم واأعم�لهم، ومن حرم 

هذه االأمور من العلم�ء من املتقدمني واملع��رضين اإمن� حرمه� ملالحظة غلبة هذه املف��سد.
8- لع��ب االأت�ري و�س���ئر االألع�ب االإلكرتونية، وغريه� ثالثية االأبع���د اأو ثن�ئية اأو غريه�، 

كله� االأ�سل فيه� االإب�حة، وي�سرتط يف ذلك:
اأ( عدم ا�س��تم�ل اللعب على ال�س��ور الع�ري��ة، ونعني به� التي تظهر الرج�ل والن�س���ء من 
�سخ�س��ي�ت اللعبة االأ�س��س��ية اأو الث�نوية، تظهرهم مب� ال يليق من لب�س »ك��س ع�ر« ي�س��ف 
ال�س��واأتني �سكال وحجم�، ل�سيق وق�رض، وي�س��ور هذه ال�سخ�سي�ت ببطولية، ورقي خلقي 
واأخالق��ي، مم� يول��د انغرا�س مف�هيم تعليمي��ة وتفكريية واأخالقية خ�طئ��ة �رضعي� وجمتمعي� 

ووطني�.
فتوؤثر على ال�س��ب�ب ت�أثريا �س��لبي� خ�طئ�، وهذه مف��سد ع�مة خ��س��ة، ودفع املف�سدة واجب 

�رضع�.
ب( عدم الذه�ب ملم�ر�س��ة هذه اللعب يف حمالت اأو نواد، اأو مراكز خمتلطة بني اجلن�س��ني؛ 

لكرثة الف�س�د.
لرُق؛ الأن طول جم�ل�سة هوؤالء وخلطتهم  ج- اأو اأم�كن يكرث فيه� من ال خالق له وال دين وال خرُ

توؤدي اإىل الف�س�د.
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  نثې  الل��ه  ق���ل  لذل��ك 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 

مبىبمث )النساء(، فنهى عن اجللو�س مع املن�فقني والك�فرين وامل�ستهزئني ب�لدين.
ونهى عن القي�م يف م�س��جد ال�رضار؛ الأنه وكر للنف�ق واملر�س��ى واملت�آمرين ومن ال دين له 

وال خلق نثڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌڎمث )التوبة(.

ف�إذا ك�ن النهي عن ال�س��الة يف م�س��جد؛ الأجل م� فيه من ال�رضر واملف��سد، مع اأن ال�سالة 
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من اأعظم الط�ع�ت، ف�ملالهي واملنتدي�ت وغريه� اأوىل واأحرى ب�لنهي اإن وجدت فيه� املف��سد، 
اأال يذهب اإليه� اأ�سال.

ولذلك اأوجب الله على ر�سوله اإزالة م�سجد ال�رضر وهدمه، ف�أحرقه å واأزاله)1(.
ومن ب�ب اأوجب، واأ�س��د يف الفر�س��ية: على الدولة منع كل ملهى اأو منتدى يف�س��د الدين 

واالأخالق.
ف�إن مل تقم الدولة بذلك وجب على جم�عة امل�سلمني؛ الأنهم مكلفون بذلك على وجه الكف�ية 
ڻڻ ڻ ڻ ۀۀمث  ڱ ں ں  نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

)آل عمران(، واالأ�سل اأن الدولة تنوب عنهم يف ذلك، فلم� ق�رضت ا�ستقر الفر�س عليهم.
ويحرم التق�س��ري يف ذلك والته�ون والذه�ب ولو ن���درا ولو بال مب��رضة ملحرم؛ الأنه تع�ون 

على االإثم والعدوان.
9- ومن الري��س���ت تعل��م الرم�ية لقول عمر »علموا اأوالدكم ال�س��ب�حة والرم�ية وركوب 

اخليل«))2(، والأنه� من القوة »واملوؤمن القوي خري واأحب اإىل الله...«)3(.
10- ومن اأنواع اللهو والرتفيه:

الرحالت الرتويحية، واالأوىل كونه� للنظر والت�أمل، يقول تع�ىل نثڻ ۀۀ ہ ہ 
ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث )العنكبوت(.

وال ت�س�فر املراأة اإال مع حمرم له�.
ْدَمن ال�س�ت، والنت، والف�س�ئي�ت؛ الأنه� ت�سييع للوقت والعمر فيم� ال يفيد. وال يرُ

ف�إن ك�ن يف حمرم ك�لتوا�س��ل ب�لن�س�ء، وروؤية املجون، والعورات املحرمة ف�لواجب �رضعة 
تركه�، واالإقالع عنه�، والندم وعدم الَعْود، ويتوب الله على من ت�ب.

1- قلت: انظر تفسري الطربي عند قوله تعاىل نثٱ ٻ ٻ ٻمث )التوبة:107(.
2- تقدم خترجيه قبل قليل.

3- أخرجه مسلم برقم 6945 عن أبي هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å »املؤمن القوى خري وأحب إىل اهلل 
من املؤمن الضعيف وفى كل خري احرص على ما ينفعك واس��تعن باهلل وال تعجز وإن أصابك ش��يء فا تقل لو أنى 

فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان«.
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واأم� الفن والتمثيل واالإن�س�د والفن�ء والت�سوير والر�سم والرتفيه االإعالمي فكل هذا مذكور 
يف االأبواب الت�لية.

وب�جلملة، ف�لري��س��ة خ��س��ة يف ع�رضن� قد تو�سعت كثريا مم� يجعلن� نلج�أ اإىل و�سع ق�عدة 
ع�مة فيه� وهي: االإب�حة الع�مة م� مل تن�ق�س ن�س��و�س ال�رضع وقواطعه وقواعد ومق��س��ده، 
اأو يرتتب عليه� �رضر ال يت�س���مح فيه ال�رضع على االأنف�س واالأموال، فكل ري��س��ة اأدت اإىل 
االإع�ق�ت البدنية اأو القتل اأو �رضر ب�لغ حرمت، وكذا كل ري��س��ة اأدت اإىل اإتالف االأموال اأو 
االإ�رضاف فيه� يف غري املق��س��د وامل�س�لح املرعية فكذلك، وم� اأدى كذلك من الري��س�ت اإىل 
التفريط يف الفرائ�س ال�رضعية فال �سك يف حرمته�؛ الأن الله مل� حرم اخلمر واملي�رض واالأن�س�ب 
واالأزالم علل ذلك بذكر بع�س مف��س��ده� من اإث�رة العداوة والبغ�س���ء وال�س��د عن ذكر الله 

وعن ال�سالة، فم� اأدى من الري��س�ت اإىل هذه ونحوه� من املق��سد فله حكم التحرمي.

V V V V V
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فقه اإلعالم
> نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )الأحزاب(

> املزايدات واملناق�سات الإعالمية واإعطاء الأم�ر غري حجمها الطبيعي والنميمة 

الإعالمية والكذب ل ي�سنعها اإل الإعالم املنافق

> اخلط����اب الإعالم����ي ل ب����د اأن يرتقى اإىل لغ����ة البناء والأمل والطم�����ح ل الإحباط 

والياأ�س والفتنة

> اإذا كان اخلط����اب الإعالم����ي را�س����دا م�سئ�����ل ف����ال بد كذل����ك اأن يك�����ن املجتمع 

والدولة والفرد والأ�سرة على القدر امل�ازي واملنا�سب من الر�سد وامل�سئ�لية

> الإع����الم م����راآة تعك�����س م����ع ال�س�ر واخل����رب حقيق����ة العق�����ل ال�اعي����ة والالوعية 

والأخالق والقيم لل�سع�ب والأفراد
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فقه اإلعالم
ق�ل املوؤلف غفر الله له:

االإعالم هو لغة االإخب�ر، وهو كذلك واقع�.
فهو: اإخب�ر روؤية، اأو �س��م�ع، اأو كليهم�، بنقل، اأو توثيق، اأو حتليل وتخييل ومتثيل، اأو تعليم، 

اأو ترفيه.
وميكن اأن يعرف علم االإعالم ب�أنه: علم يبحث يف نقل االأحداث الواقعة واملتوقعة مب�س���هدة، 

اأو �سم�ع، وح�ل ن�قله�، وو�س�ئله�، وكيفية توظيفه�.
وقولن� »نقل«: ي�س��مل �س���ئر اأ�س���ليب النقل من االأخب�ر، والتوثي��ق، والتحليل، والتخييل، 

والتمثيل، والتعليم، والرتفيه.
فقولن��� »نقل االأح��داث«: )ال�( يف االأحداث مطلق��ة ال تفيد العموم؛ ال�س��تح�لة نقل عموم 

االأحداث احلي�تية مع اإمك�نه� ت�سوراً، ال ع�دة.
وقولن� »الواقعة«: �سمل االأخب�ر، والوث�ئقي�ت، والتحليل، والتمثيل، والتعليم، والرتفيه.

وقولن� »املتوقعة«: �سمل التحليل، والتخييل، والتمثيل.
وقولن� »مب�س���هدة«: �س��مل االإعالم امل�س���هد من تلفزة، وف�س���ئي�ت، وح��سوب، و�سبك�ت 

عنكبوتية، وه�تف، و�سح�فة، و�س�مل للنقل ب�حلركة لالأ�سم.
وقولن� »و�سم�ع«: �سمل الراديو، واالألبوم�ت ال�سوتية، و�س�ئر الت�سجيالت، واملقروء الأمي، 

اأو اأعمى، اأو م�سغول.
وقولن��� »ون�قله�«: هو االإعالمي يف �رضوطه، وتخ�س�س���ته، ودرا�س��ته، وخرباته، وكيفية 

اإعداده، وت�أهيله.
وقولن� »وو�س���ئله�«: هي ال�سح�فة، وال�س��س��ة ب�أنواعه�، وال�سبكة، واالأثري، واالت�س�الت، 
وكيفي��ة التع�م��ل مع كل ن��وع اإىل درجة االح��رتاف، ومتطلب�ت ذلك من اإخ��راج، وطب�عة، 

ومونت�ج، وجرافيك، وموؤثرات، وحوا�سيب، واآالت ت�سوير وغريه�.
وقولن� »وكيفية توظيفه�«: يعني خلدمة الهدف من هدف ديني، اأو �سي��سي، اأو اقت�س�دي، اأو 



535املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 535املقدمة فـي فقه الع�رص534 املقدمة فـي فقه الع�رص 534

تعليمي، اأو اإمن�ئي، اأو ديني، اأو �سحي.. وغري ذلك.
حكم اإلعالم وإطالق األقمار الصناعية:

واالإعالم فر�س كف�ية؛ الأن االإعالم ينبني عليه من امل�س�لح الكثرية ويندفع به من املف��سد 
العظيمة م� يوجب اإيج�ده واالخت�س��س فيه، فوجب دفع مف��سده وجلب م�س�حله، وهي تتعلق 
بنواح��ي حي�ة االأمة ك�فة، فوج��ب القي�م به على االأمة كفر�س كف�ي��ة؛ الأنه ال يتم جلب تلك 
امل�س�لح الع�مة اله�مة اإال به، وال دفع ط�م�ت املف��سد الع�مة املرتتبة على االإعالم املنحرف اإال 

ب�إعالم را�سد؛ فوجب.
وم� ال يتم اإال به فهو فر�س: من كلي�ت، وموؤ�س�س�ت اإعالمية، ومع�هد تخ�س�سية، وهيئ�ت 

وغريه�.
وهو االآن فر�س عني على الدولة؛ الأنه� ن�ئبة عن ال�س��عب يف اإق�مة امل�س���لح ودفع املف��سد 

الع�مة.
وعلى امل�س��لمني اإطالق اأقم�ر �سن�عية اإعالمية؛ مل� يحقق من م�س�لح غ�لبة، ويدفع مف��سد 
كثرية وعظيمة كدفع مف��سد االإعالم امل�ستمل على جمون وفواح�س، وعق�ئد ب�طلة، و�سبه�ت، 

ون�رض للب�طل وتعظيم اأهله.
الخطاب اإلعالمي:

ويجب على االإعالمي: حترى ال�سدق، واحلقيقة، ونقل م� يبني وينفع ال م� يهدم وي�رض.
ويحرم الكذب، وتزييف احلق�ئق، وم� عظم ن�رضه من الكذب عظم �رضره، وعظم �سخط الله 

عليه للن�س يف حديث البخ�ري يف الروؤي� ملن يعذب يف قربه بذلك)1(.
1- قولنا »وحيرم الكذب..« يدل على حرمة الكذب اإلعامي خاصة النتشاره يف اآلفاق ما أخرجه البخاري برقم 
1386 ع��ن مس��رة بن جندب، قال: كان النيب å إذا صلى صاة، أقب��ل علينا بوجهه، فقال: من رأى منكم 
الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول ما شاء اهلل، فسألنا يوما، فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: ال، 
قال: لكين رأيت الليلة رجلني أتياني، فأخذا بيدي، فأخرجاني إىل األرض املقدس��ة، فإذا رجل جالس، ورجل 
قائم، بيده كلوب )قال بعض أصحابنا، عن موسى: كلوب من حديد( يدخله يف شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل 
بشدقه اآلخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا، فيعود فيصنع مثله، قلت: ما هذا؟ قاال: انطلق....... أما الذي رأيته 

يشق شدقه، فكذاب حيدث بالكذبة، فتحمل عنه، حتى تبلغ اآلفاق، فيصنع به إىل يوم القيامة.
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- تضخيم األمور:
وت�س��خيم االأمور واإعط�وؤه� فوق حجمه� كذب وزور وت�س��ليل، وه��و من كب�ئر الذنوب، 

ويعظم اإثمه اإذا عظم �رضره، خ��سة يف املواقف الع�مة كقول املن�فقني نثٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )التوبة(.

فجع��ل الذه�ب للجه�د مع ر�س��ول الله موؤدي� اإىل افتت�نه، فعظم اإثمه لرتتب مف�س��دة ع�مة 
عليه هي التخذيل عن اجله�د يف �سبيل الله.

وكذا لعن اأهل االإفك لعظيم م� اأ�س�عوه نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )النور(، وال 
زال ي�سخم كذبه حتى قذف عر�س ر�سول الله å، ونزلت االآي�ت مكذبة له والعنة، ومربئة 
ومطهرًة للمطهرة ال�س��ديقة بنت ال�سديق نثۅ ۅ ۉ ۉېمث )النور:26( 

و�س��م�ه اإفك� لعظيم الكذب والبهت فيه نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺٺمث )النور:11(.

- تحقير األمور:
ويحرم عك�س��ه، اأي: عك�س الت�س��خيم لالأمور، وهو التهوين والتحق��ري وعدم اإعط�ئه� حقه� 

نثڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڇمث )آل عمران(.

فهونوا وخذل��وا نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئیمث )التوب���ة(، فح��رم الل��ه حتقري 
اجلهود واالأعم�ل واالأ�س��خ��س، و�سخر الله من ال�س�خرين وعذبهم، وهذا يدل على اأن فعلهم 

من كب�ئر الذنوب.
ف�ل�س��خرية االإعالمية، وحتقري اجلهود، والتهوين حلقيقة االأمور حمرم، وم� اأدى اإىل مف�سدة 

كتخذيل اأو فتنة حرم على االإعالم اأن مي�ر�سه�.
وكل اإع��الم ي�س��نع ذلك، فهو من االإع��الم املن�ف��ق؛ الأن الله ذكر هذه ال�س��ف�ت عن اأهل 

النف�ق.
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- الخطاب اإليجابي:
ويجب �رضع� التب�سري ال التنفري لقوله å: »ب�رضا وال تنفرا«)1(.

ف�لتب�س��ري وو�س�ئله مطلوبة �رضع�، والتنفري وو�س���ئله منهي عنه، والنهي يف االأ�سل يدل 
على التحرمي يف �س�ئر املذاهب.

ف�الإعالم مل� له من اأثر متعد اإىل عموم الن��س نفع� و�رضرا واجب فيه اأعظم التحري مل� يبني 
امل�سلحة ويقيمه�، ويدفع املف��سد بروح امل�سئولية التي يَتحمل املكلف �سم�َن م� يرتتب عليه� 

اأم�م ربه دي�نة وق�س�ء »كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته..«)2(.
ورب كلم��ة تق�ل ال يلق��ى له� ب�ٌل توؤدي اإىل مت�لف ومه�لك واأ���رضار، اأو توؤدي اإىل من�فع 

وم�س�لح ومك��سب.
ويف الن�س »رب كلمة ال يلقي له� االإن�س���ن ب�ال تكون من غ�س��ب الله تهوي به يف جنهم 

�سبعني خريف�«)3(.
- خطاب اإلحباط:

وال ي�س��تعمل لغة االإحب�ط والتيئي�س للن��س؛ لقوله å »ال �رضر وال �رضار«)4(، وهذا من 
ال�رضر.

ولقوله تع���ىل نثۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )اجملادلة(، فجعل اأ�س�ليب وو�س�ئل االإحزان و�س�ئل �سيط�نية.

وقد ا�س��تع�ذ ر�س��ول الله å منه� »اللهم اإين اأعوذ بك من الهم واحلزن والعجز والك�س��ل 
واجلنب والبخل وغلبة الدين وقهر الرج�ل«)5(.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
3- صحيح البخاري برقم 6478 عن أبي هريرة، عن النيب å قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ال 
يلقي هلا باال يرفع اهلل بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي هلا باال يهوي بها يف جهنم.

4- تقدم خترجيه.

5- تقدم خترجيه.
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فدل على حرمة اإيق�عه� على اأحد؛ الأنه� �رضر.
وق��د نهى ع��ن احل��زن واالإحب���ط نثوئ وئ ۇئمث )احلج���ر:88(، نثۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈٴۇمث )التوبة:40(، نثں ں ڻ ڻ ڻڻمث )فاطر:8(.
فنهى عن احل�رضة واحلزن ولو يف �سئون الدعوة.

- تبني المقاربة لوجهات النظر:
وعند ح�س��ول الفتنة بني ط�ئفتني من امل�سلمني، ف�إنه يجب على االإعالم �رضع� تبني كل م� 

يق�رب وجه�ت النظر ويطف��ئ الفتنة؛ لقوله تع�ىل نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ںڻمث )احلجرات:9(، وهذا ع�م، واالإعالم داخل يف هذا التكليف الواجب.

وال يجوز عند ح�س��ول الت�س���لح والوف�ق بني امل�سلمني توظيف االإعالم الإف�س�له اأو اإخراج 
اأ�رضاره التي ت�رض به وحتبط توجهه، اأو ت�أويله وحتليله الق��سد ذلك.

و�س��واء ذلك كله مبب��رضة اأو تلميح؛ الأن و�س���ئل املف�س��دة حمرمة كتحرمي املف�سدة، ولقوله 
تع�ىل ذام��� االإعالم املن�ف��ق نثژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گگ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )النساء:83(.
- خطاب البلبلة والتخذيل وقلب الحقائق:

ويحرم ال�س��عي االإعالمي اإىل بلبلة اجلم�عة والتخذيل واإ�س���عة الفتة، خ��سة عند املواجهة 
ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  نثۆ 

ىائ ائەئمث )التوبة(، ف�سم�هم الله ظ�ملني مع كون هذه �سف�ت املن�فقني.
وهذا من اأبلغ التحرمي.

وال يجوز تقليب احلق�ئق؛ لقول��ه تع�ىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )التوبة(.

- نشر الرذيلة:
ون�رض الرذيلة والف�ح�سة واإ�س�عته� من كب�ئر الذنوب.

فيح��رم الرتوي��ج له� ب�أي و�س��يلة اإعالمي��ة، مرئية اأو م�س��موعة اأو مق��روءة، لقوله تع�ىل 



539املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 539املقدمة فـي فقه الع�رص538 املقدمة فـي فقه الع�رص 538

حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  نثۆئ 
خبمبمث )النور(.

ومتن��ع كل جهة اإعالمية مروج��ة للرذائل واملجون؛ الأنه من دفع ال�رضر الع�م واخل��س املوؤثر 
يف مف��س��د كب��رية، وهذا من االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنك��ر، وتركه� تع�ون على ال�رضر 

واملف��سد واالإثم، والله تع�ىل يقول نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئېئمث )املائدة:2(.
- التثبت والنخاسة اإلعالمية:

ويجب على االإعالمي التثبت يف اخلرب؛ لقوله تع�ىل نثٹمث، ولقوله å: »كفى ب�ملرء 
اإثم� اأن يحدث بكل م� �سمع«)1(.

ويحرم نقل الكذب، واال�س��تم�ع له؛ ف�إن قب�س عليه م�ال زاد جرم� واإجرام�؛ و�س��مله عموم 
الن�س نثٱٻ ٻ ٻمث )املائدة:42(.

�ل لل�سحت دليل على عظيم حترمي ذلك، وهو �س�مل  �ع للكذب ب�سيغة املب�لغة، واأكرّ و�سمرّ
�لني لل�س��حت، فيجب على االإعالم و�س���ئر  ��م�عني للكذب االأكرّ لالإعالم واالإعالميني ال�سرّ
قط�ع�ت��ه والع�ملني فيه التزام ال�س��دق واحلذر من الوقوع يف جرمية النخ��س��ة االإعالمية 

بيع� و�رضاء.
ويحرم عليهم بيع اأنف�س��هم ب�ل�س��حت مق�بل التع�قد مع من ب�س�عتهم الكذب وتزوير احلق 

�ال لل�سحت. �عً� للكذب اأكرّ واالبتزاز للق�س�ي� للن�س على حترمي اأن يكون اأحد �سمرّ
وهذه االآية ت�سمل كل نوع من االإعالم الن��رض للكذب الق�ب�س ثمن ذلك �سواء ك�ن مل�ستبد 

ح�كم، اأو ملواطن ف��سد، اأو لتوجه�ت تريد اإف�س�د االأمة.

1- حديث »كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع« أخرجه مس��لم يف خطبة كتابه، وقد أخرجه أبو داود برقم 
4994 عن أبي هريرة Ê أن النيب å قال »كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع«. قال أبو داود ومل يذكر 
حفص أبا هريرة. قال أبو داود ومل يس��نده إال هذا الش��يخ يعين علي بن حفص املدائنى. قلت: سنده صحيح لوال 
االختاف يف الوصل واإلرس��ال بني أصحاب ش��عبة. وقد صححه ابن حبان برقم 30. واحلاكم يف املس��تدرك برقم 
381. ورج��ح الدارقطين اإلرس��ال يف العلل )276/10(، ط/ دار طيب��ة -الرياض. قلت: وصححه احلافظ يف فتح 

الباري )407/10(. وهو يدل على ترجيحه الوصل.
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- النكاية الشخصية:
والوقيعة يف ذوات االأ�س��خ��س ب�لتهكم وال�س��خرية يف هيئته، اأو لب�سه، اأو كالمه ال تخدم 

املب�دئ وال تع�لج الق�س�ي�.
بل هو من النك�ية ال�سخ�س��ية املحرمة يف عموم الن�س نثى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئمث )احلجرات:11(.
واللم��ز والتن�ب��ز ب�الألق�ب من الف�س��وق نثمئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجتمث 

)احلجرات:11(.
حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير اإلعالمي:

والك�ريك�تري اله�دف ج�ئز لعدم امل�نع ال�س��حيح ال�رضيح اخل�يل عن املع�ر�س ب�رضط ق�سد 
الفكرة واملب�دئ، ال التهكم املبتذل ب�سخ�س يف ذاته اأو خوا�سه.

وال يدخل يف الر�سم املختلف فيه؛ الأن ال�رضيعة اأج�زت لرُعب االأطف�ل امل�سورة؛ الأنه� ق��سدة 
للرتفيه والتعليم، »وك�ن لع�ئ�سة لعبة خيل ذي اأجنحة تلعب به«)1(.

»وك�ن ال�سح�بة ي�سنعون الأوالدهم اللعبة من العهن«)2(.
والك�ريك�تري اله�دف لدفع مف��س��د ع�مة وجلب م�س�لح كهذا يف احلكم، وقد يكون بع�سه 

اأكرب م�سلحة منه؛ فج�ز.

1- قولنا »وكان لعائشة لعبة خيل..« فيه حديث أخرجه أبو داود برقم 4934 عن عائشة á قالت قدم رسول 
اهلل å من غزوة تبوك أو خيرب وفى سهوتها سرت فهبت ريح فكشفت ناحية السرت عن بنات لعائشة لعب فقال 
»ما هذا يا عائشة«. قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال »ما هذا الذي أرى وسطهن«. قالت 
ف��رس. قال »وما ه��ذا الذي عليه«. قالت جناحان. قال »فرس له جناحان«. قالت أما مسعت أن لس��ليمان خيا 
هلا أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. قلت: وس��نده صحيح، رجاله رجال الش��يخني إال شيخ أبي داود 

حممد بن عوف وهو ثقة.
2- قولنا »وكان الصحابة..« فيه حديث أخرجه البخاري برقم 1960 عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النيب 
å غ��داة عاش��وراء إىل قرى األنصار من أصب��ح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصب��ح صائما فليصم قالت فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبياننا وجنعل هلم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون 

عند اإلفطار.
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وكذلك الت�س��وير والتوثيق االإعالمي ال ت�س��مله اأح�ديث النهي عن الت�س��وير؛ الأن العلة ك�نت 
حلداثة الن��س بعب�دة الت�س�وير واالأ�سن�م وك�ن املق�سود منه� ذلك يف الغ�لب؛ فمنعت الأجل ذلك.

ولهذا طم�س ر�س��ول الله å كل الت�س�وير بظل وبغري ظل يف داخل الكعبة وخ�رجه�)1(؛ 
الأنه� تعبد من دون الله، ومل يكن منه� �سوى هذه املف�سدة الكبرية.

وهذا كله بخالف الت�سوير والتوثيق االإعالمي اليوم؛ فم�س�حله غ�لبة عند توجيهه�.
مع اأنه بعيد عن تلك العلة التي الأجله� حرم الت�سوير، فج�ز كفر�س كف�ية لعظيم م�س�حله، 

لذلك اأج�زه اأك�بر علم�ء الع�رض اإال م� ندر خالفه.
والعلة االأخرى التي الأجله� منع الر�سم والنحت هي: م�س�ه�ة خلق الله)2(.

واملق�سود من فعل ذلك بق�سد ذلك؛ الأنه يجوز ب�إجم�ع ر�سم ال�سجر وامل�ء واجلبل حتى يف 
زمنه å وم� بعده)3(.

وهذه كله� من خلق الله.
فدل على اأن املق�س��ود ب�مل�س���ه�ة هو دفع ال�رضك ب�لله بت�سوير ذوات االأرواح؛ لغلبة اأدائه� 

اإىل عب�دته� اأو التذكري بذلك.

1- أخرج البخاري برقم 1601 عن ابن عباس È قال: إن رسول اهلل å ملا قدم أبى أن يدخل البيت وفيه 
اآلهلة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإمساعيل يف أيديهما األزالم، فقال رسول اهلل å قاتلهم اهلل 
أما واهلل قد علموا أنهما مل يستقسما بها قط فدخل البيت فكرب يف نواحيه ومل يصل فيه. ويف رواية »ملا رأى الصور 
يف البيت مل يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإمساعيل -عليهما السام- بأيديهما األزالم فقال قاتلهم 

اهلل واهلل إن استقسما باألزالم قط«.
2- قولن��ا »مضاه��اة خلق اهلل« هذه العلة منصوصة يف حديث الصحيحني )البخاري 5954 ومس��لم 5650( واللفظ 
للبخاري عن عائشة، á قالت: قدم رسول اهلل å من سفر وقد سرتت بقرام لي على سهوة لي فيها متاثيل 
فلم��ا رآه رس��ول اهلل å هتكه وقال أش��د الناس عذابا ي��وم القيامة الذين يضاهون خبل��ق اهلل. قالت: فجعلناه 

وسادة، أو وسادتني.
3- قولنا »جيوز بإمجاع رسم الشجر...« فيه حديث أخرجه مسلم برقم 5662 جاء رجل إىل ابن عباس فقال إني 
رجل أصور هذه الصور فافتين فيها. فقال له ادن منى. فدنا منه ثم قال ادن منى. فدنا حتى وضع يده على رأسه 
قال أنبئك مبا مسعت من رس��ول اهلل å مسعت رس��ول اهلل å يقول »كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة 

صورها نفسا فتعذبه يف جهنم«. وقال إن كنت ال بد فاعا فاصنع الشجر وما ال نفس له. فأقر به نصر بن على.



543املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 543املقدمة فـي فقه الع�رص542 املقدمة فـي فقه الع�رص 542

هذا هو مق�سد العلة اأو ن�سه�، وهو م�س�ه�ة خلق الله.
وهي يف ظ�هره� تدل اأن من مل يق�س��د ذلك ج�ز له الت�س��وير؛ بدليل جواز ت�سوير ال�سجر 

وم� ال روح فيه مع اأنه خلق الله.
واملق�سود بحديث ال تدخل املالئكة بيت� فيه كلب اأو �سورة)1( هو:

املن��ع من تعليق تلك الت�س���وير املر�س��ومة واملنحوتة، ومل يكن ي�س��نع ذل��ك اإال للتعظيم 
والعب�دة، فمنعت اأ�سال.

ولو مل يق�سد به� ذلك عند من علقه� بدليل منعه� يف بيت النبي å مع ا�ستح�لة اأن يق�سد 
به� ذلك يف بيته.

هذه هي العلة االأ�سلية يف ن�سو�س كثرية.
اأم��� يف نف�س الن�س »ال تدخل املالئكة بيت� فيه كلٌب اأو �س��ورة«؛ ف�لعلة هي: جمرد الوجود 

لل�سور لالإطالق والعموم.
واإمن� قيدن� املنع )ب�ملعلقة( للن�س االآخر يف قوله å »اإال رقم� يف ثوب«)2(، يعني اإال �سورة 

يف ب�س�ط يدا�س فال ت�رض.
ومعل��وم اأن التوثي��ق والت�س��وير االإعالم��ي لي�س كذل��ك، ال يف �س��حف، وال تلفزة، وال 

غريهم�.
والتلفزة اأظهر يف اجلواز؛ الأنه� ك�ل�س��ورة املتحركة يف املراآة، وهي غري حمرمة قطع�؛ فدل 
على الفرق، ولو اأن �سخ�س��� نقل �س��ورة اآخر مبراي� يف اأو�س���ع معين��ة ت�أخذ كل واحدة عن 
��َوَره، فهل  االأخرى حتى انتقلت اإىل خ�رج مك�ن ال�س��خ�س الواقف اأم�م املراآة التي تن�قلت �سرُ

يقول ع�مل مبنع هذا..!؟

1- تقدم خترجيه.
2- قولنا »وإمنا قيدنا املنع...« قلت: االستثناء وارد يف الصحيحني )البخاري برقم 5958، ومسلم برقم 5639(، 
واللفظ للبخاري، عن أبي طلحة صاحب رسول اهلل å قال: إن رسول اهلل å قال: إن املائكة ال تدخل بيتا 
فيه الصورة. قال بس��ر: ثم اش��تكى زيد فعدناه، فإذا على بابه سرت فيه صورة. فقلت لعبيد اهلل ربيب ميمونة زوج 

النيب å: أمل خيربنا زيد، عن الصور يوم األول؟ فقال عبيد اهلل: أمل تسمعه حني قال »إال رقما يف ثوب«.
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، واحل��سل اأن العلة التي الأجله� ورد  وم� التلفزة والبث املب��رض اإال اأ�س��بهرُ لهذا واأحدثرُ واأدقَّ
النهي يف الن�س��و�س غري موجودة يف التلفزة، وال�رضط للقي��س م�س���واة الفرع لالأ�س��ل، ال 
جمرد اال�س��م واإال حلرمت املراآة؛ الأنه� �سورة؛ لكنه� ج�زت للف�رق وانتف�ء العلة ك�نتف�ئه� يف 

لعب االأطف�ل وم� يق��س عليه�.
فلم��� انتفت العلة يف لرُعب االأطف�ل وال�س��ور غري املرفوعة ك�لتي على الو�س���ئد والفر�س؛ 
اأج�زه��� ال�رضع ب�الإقرار وعدم النهي يف زمن الت�رضيع على مراأى وم�س��مع من ر�س��ول الله 

وب�أمره، وهذا ت�رضيع ب�لقول والفعل والتقرير وهو اأقوى اأنواع الت�رضيع.
ف��دل على م� اأكدن�ه م��ن اأن: التحرمي مرتبط ب�لعب�دة والتعظيم ال غري، ومرتبط بوجود بيئة 

ميكن غ�لب� اأن ت�سنع ذلك لذلك.
واالإعالم اليوم غري هذا كله.

لهذا اأفتى كب�ر فقه�ء الع�رض واملج�مع الفقهية بجوازه، نقال وتوثيق� للخرب والعلم ال�رضعي 
وامل�رضوع وكل م� ينفع، ويجب اإن خدم الواجب�ت كبالغ الدعوة، ورفع الظلم، واالأمر ب�ملعروف 

والنهي عن املنكر.
التخصص اإلعالمي:

وعلى االإعالم التخ�س���س يف كل جم�الت احلي�ة ب�إيج�د قنوات تخدم ال�سي��سة واالقت�س�د 
والق�س�ي� الكربى، واأخرى ب�خلرب والتوثيق، واأخرى بتعليم االأ�رضة واملجتمع، وقنوات اإعالمية 

للرد واملن�ظرات وحترير الفكر، واأخرى للرتفيه غري امل�جن وال الف��سد.
وكل م� ينفع ويخدم، فهو م�رضوع ومطلوب.

وكل م� ي�رض ويهدم فهو مدفوع �رضع�.
اإلعالم ودوره في اإلصالح:

واالإعالم له دور اأ�س��س��ي يف اإ�سالح االأو�س�ع وا�ستتب�به�، واإ�س�عة الف�سيلة، وط�عة الله 
ور�سوله.

ق�ل تع�ىل نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 



545املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 545املقدمة فـي فقه الع�رص544 املقدمة فـي فقه الع�رص 544

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )األحزاب(.

ف�الآية تدل على اأن االأقوال ال�س��ديدة توؤثر يف ال�سالح الع�م، وال�سديدة هي التي ت�سد ب�ب 
د كل خري. كل �رض، وترُ�سدِّ

فهذا هو القول ال�س��ديد �س��واء على امل�س��توى ال�سي��سي، اأو االقت�س���دي، اأو ال�رضعي، اأو 
املجتمعي، اأو غريه.

واالإع��الم اإن الت��زم ق�عدة الت�س��ديد عمل م��� ال يعمله غريه ونتج عنه اإ�س��الح جمتمعي، 
و�سي��سي، واقت�س�دي كثري يف االأقوال واالأفع�ل واالأفك�ر واالعتق�دات.

واالإعالمي واالإعالم كله مبختلف و�س�ئله: مرئية وم�سموعة ومقروءة و�سبك�ت، وف�س�ئي�ت، 
اإن خدم ق�س���ي� االأمة ودينه�، ون�رض املظلوم، وح�رب الف�س�د، فهو من اأعظم اجله�د يف �سبيل 

الله؛ حلديث »ج�هدوا يف �سبيل الله ب�أل�سنتكم«)1(.
وحديث »اأعظم اجله�د كلمة حق عند �سلط�ن ج�ئر«)2(.

وحديث »�ستكون اأمور اأو فنت، َوْقعرُ الل�س�ن فيه� اأ�سد من وقع ال�سيف«)3(.

1- حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم 2506 عن أنس أن النيب å قال »جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم«. قلت: ورجاله رجال الشيخني.

2- تقدم خترجيه.
3- قولنا »وحديث س��تكون أمور...« قلت: احلديث يف س��نن أبي داود برقم 4267 عن عبداهلل بن عمرو قال: قال 
رسول اهلل å »إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتاها يف النار اللسان فيها أشد من وقع السيف«. قال أبو داود 
رواه الثوري عن ليث عن طاوس عن األعجم. قلت: واحلديث فيه ليث بن أبي سليم خمتلف فيه، وفيه جهالة الراوي 
عبداهلل بن عمرو، قال يف التقريب مقبول. قلت: وله شاهد عند أبي داود كذلك من حديث ابن عمر وفيه عبدالرمحن 
البيلماني ضعيف احلديث. وميكن أن يصلح يف الشواهد. قلت: وجدت له شاهدا حسنا وهو مرسل يف السنن الواردة 
يف الف��ن للدان��ي 444 )443/2( 168- َحدََّثنا عبدالرمحن بن عثمان قال حدثنا أمحد بن ثابت قال حدثنا نصر بن 
 å مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن حممد بن الوليد القرش��ي قال: قال رس��ول اهلل
الكام يف الفتنة دم يقطر. قلت: هذا إسناد حسن يف الشواهد، وحممد بن الوليد هو الزبيدي جممع على إمامته وكونه 
حافظ��ا ثق��ة. قل��ت: ويزاد عليه قول أمحد فيه »ال يأخذ إال عن ثقة«. قلت: فعلى هذا من فوقه ثقة فيكون احلديث 

شاهدا حسنا. وعليه فاحلديث حسن لغريه. ومل يطلع األلباني على هذا الشاهد فذكر احلديث يف الضعيفة.
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ولالإعالم��ي املرابط على ذل��ك اأعظم االأجور عند ربه؛ الأن قول��ه وفعله وجهده يبلغ م� ال 
يبلغه فرٌد اأَمَر اأو َنَهى مبحدوديِة مك�ن اأو زم�ن.

ف�الإعالم جت�وز اأثره الزم�ن، واملك�ن ح��رضا، وم�ستقبال، ل�س�ئر ال�رضائح واالأجي�ل.
وه��و من العمل ال�س���لح الذي يجري على �س���حبه بعد املوت، اإن ك�ن معلم� لالإ�س��الح 

واخلريات.
ول�س���ن االإعالم: يخ�طب الرجل، واملراأة، وال�سغري، والكبري، واحل�كم، واملحكوم، وال�س�لح، 

والط�لح، والواحد، واملجتمع، والفقري، والغني، ويوؤثر ويوجه.
ف�لعم��ل في��ه مب� يحقق مق��س��د ال�رضيعة الكربى م��ن اأعظم اجله�د يف �س��بيل الله واأعظم 

االأعم�ل ال�س�حلة؛ الأن عظم اأجر العمل مب� يحققه ذلك العمل.
ف���إن حقق خدمة مق��س��د الدين الكربى وه��ي: حفظ الدين، والنف���س، والعقل، والعر�س، 
وامل�ل، واجلم�عة.. فهذا كله من اأعظم االأجور؛ الأن م� خدم حفظ املق��سد من الو�س�ئل فهو من 

عظيم العمل ال�س�لح املطلوب �رضع�.



547املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 547املقدمة فـي فقه الع�رص546 املقدمة فـي فقه الع�رص 546

أحكام إعالمية متعددة
- احتراف المرأة لإلعالم:

يجوز المراأة احرتاف االإعالم ب�رضوط: االن�س��ب�ط مب� اأمر الله من ح�س��مة، وعدم خلوة، وال 
ت�س�فر اإال مبحرم، وال تخ�سع ب�لقول، وال تبدي زينته�، وهي ت�سمل كل م� يجب �سرته)1(.

و�رضطه اأال ت�سيع بيته� وولده� وال تفرط يف حق زوجه�، ف�إن فرطت امتنع اجلواز؛ الأن هذه 
االأمور فر�س عني.

- وكون رجل مع امراأة لن�رضة االأخب�ر اأو غريه� من الربامج؛ بال م�س�َحبٍة حلرك�ت غري الئقة 
مع احت�س���م؛ ميك��ن جوازه؛ الأنه مم� عمت به الوق�ئع، وم� ع��م وقوعه وتعذر، ع�جلت ال�رضيعة 

وق�ئعه ب�سوابط حتفظ من الوقوع يف ال�رضر والف�س�د وامل�آثم)2(.
- اإلعالنات التجارية:

واالإعالن�ت التج�رية مب�حة يف االأ�سل، وال يجوز ا�ستم�له� على حمرم، ك�لرتويج الأم�كن 
املج��ون والدع���رة واخلمور، واملع�م��الت الربوية، اأو االإعالن امل�س��تغل ملف�تن امل��راأة ترويج� 

ل�سلعة؛ فهذه من املحرم�ت.
العناوين الصحفية والسرقة اإلعالمية:

والعن�وين الب�رزة يف ال�سحف التي ترُ�رَضِّع يف �رضائه� وترويجه�: اإن ظهر م� يف ال�سحيفة 
على خالفه، فهذا من الك�س��ب احلرام؛ الأنه كذب وغ�س وغرر، وهذه من موانع �س��حة عقد 

البيع، فيحق اإرج�ع ال�سحيفة واأخذ العو�س.

ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  نثک   -1
ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

مئىئمث )النور(.
2- وهذا ما يصنفه الفقهاء كثريا فيما تعم به البلوى: وقد نقلنا يف كتابنا الرتجيح باألكثرية مهمات من هذا »رسالة 

الدكتوراة أجيزت بامتياز«.
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ويحق مل�س��در اإعالمي مق��س���ة اآخر ب�س��بب حقوق الن�رض كحدوث �رضقة اإعالمية ونحو 
ذلك)1(.

الحرية الصحفية:
واحلرية ال�سحفية م�رضوعة.

وهي جزء من احلرية الع�مة التي دعت اإليه� ال�رضيعة »واأن نقول احلق اأينم� كن� ال نخ�ف يف الله 
لومة الئ��م«)2( نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېېمث 

)األحزاب(. نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆمث )املائدة:54(.

ويحرم ا�ستغالله� فيم� ي�رض بعر�س اأو دين اأو م�ل اأو نف�س اأو العقول وحفظ اجلم�عة؛ الأن 
ال�رضر مدفوع.

ويح��رم كبته� ومنعه� عن قول احلق ون�رض اخل��ري، وهو من االعتداء والبغي؛ الأن احلرية حق 
حمفوظ �رضع� وهبه الله، وَحدَّ حدوده هو.

فال يحق الأحد ابتزازه، اأو حتديده على خالف م� اأذن لن� من وهب، وهو الله �س��بح�نه نثھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉۉمث )النحل(.
نقابة الصحافة:

واإق�مة نق�ب�ت واحت�دات �س��حفية واإعالمية اأمر مب���ح؛ الأن يد الله مع اجلم�عة م� اجتمعت 
على التع�ون على الرب والتقوى واالإح�س�ن والعدل وحم�ربة الظلم وحم�ية قول احلق.

اإلعالم الفاسد:
وقنوات ال�سحر وال�سعوذة حمرمة؛ الأن عمله� ف�س�د يف االأر�س نثڑ ڑ ک ککمث 
)البقرة(، وهو ف�س���د نف�س��ي واأ�رضي وجمتمعي، وهو كذلك ف�س�د عق�ئدي، بل هو من اأعظم 

الف�س�د العق�ئدي يف االأر�س.
1- وقد وضحنا احلقوق الفكرية واإلعامية يف فقه املال االقتصاد من كتابنا هذا.

2- تقدم خترجيه.
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لذلك ورد الن�س القطعي ح�كم� بكفر معلمه ومتعلمه وم�سرتيه نثپ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻمث )البقرة(.

وحترم قنوات املراق�س الن�س�ئية امل�جنة والقنوات االإب�حية.
وكل قن�ة اأو موقع اإلكرتوين تن�رض فيه الرذيلة والفواح�س والبدع املخ�لفة لل�سن يف اأ�سول 

الدين كقنواٍت ن��رضٍة للذم وال�ستم واللعن لل�سح�بة، واآل بيته من اأزواجه وغريهم.
وكذا القنوات واملواقع الن��رضة للطعن يف ال�سنة النبوية والت�سكيك فيه� وخ��سة البخ�ري 
وم�س��لم اإذ ال يطعن فيهم� اإال اأهل البدع وال�س��ذوذ عن اجلم�عة اأو ج�هل �س�ل؛ الأن من نقلوا 

احلديث وال�سنة هم من نقل القراآن، والطعن فيهم طعن فيه.
والواج��ب حي�ل هذا كله اإق�مة املواقع االإلكرتونية، والقنوات الف�س���ئية، وال�س��ح�فة التي 
تتبنى ن�رض ال�رضيعة ال�س��مح�ء، وم� هي عليه من الو�س��طية بال غل��و وال تفريط، وترد على 
ال�سبه�ت والبدع، وحتذر مم� يبثه االإعالم الف��سد، واالإعالم املف�سد لالأخالق والع�دات والعق�ئد 

واالأدي�ن ف�إن دفع هذه املف��سد ب�إعالم م�سلح يف االأر�س من الواجب�ت ال�رضعية.
والواجب االأول يف هذا على العلم�ء واخلرباء يف العلوم واالإعالميني.

ف�الإعالمي: يوثق، ويحقق، وين�رض.
والع���مل يقيم احلق ويك�س��ف االأب�طيل، واخلبري املخت�س يف علم ين�رض امل�س���لح الع�مة من 

خالل علمه، ف�إن ق�رضوا اأثموا.
إجابة االستضافة اإلعالمية:

ِعي اإىل االإعالم لن�رض امل�س�لح ودفع املف��سد يف االأر�س ف�متنع فهو اآثم اإال مل�نع �رضعي  ومن درُ
معت��رب ال تك��س��ال اأو رغبة عنه�، كعزوف بع�س من يق�رض يف فق��ه ال�رضيعة، وفهم تنزيله� 



549املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 549املقدمة فـي فقه الع�رص548 املقدمة فـي فقه الع�رص 548

على الوق�ئع، وم� يتنزل فيه� من الفرو�س اتب�ع� لق�ئل بحرمته� قي��س��� على الت�سوير)1(، بال 
متحي�س للعلل واملق��سد واالأقوال.

فيجيب ملح��رضة حم�س��ورة، ويعزف عن و�س���ئل االإعالم، وهي حتقق امل�س���لح العظيمة 
الكثرية.

في�أث��م ع���مل ممتنع دعي، اأو ع���مل مل يعر�س م� عن��ده واإن مل يرُدع؛ الأن دفع املف��س��د وجلب 
عي اأحٌد لفعل ذلك اأو مل يرُْدع، ف�لوجوب ال الأجل و�سول دعوة من االإعالم  امل�س���لح واجب درُ
لدفع املف��س��د، بل الأن التكليف ع�م، ويتعني ب�آكدية عند دعوة لال�ست�س���فة االإعالمية مب� ال 

يقوم به� اإال هو.
والأن الدعوة اأ�سله� ق�ئم على عموم وجوب االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر.

وهو �س�مل لكل و�س�ئله املوؤدية لذلك.
واأي و�س��يلة اأدت اإىل خدمة هذا املق�س��د العظيم ب�أكرثية، ك�ن��ت مطلوبة ب�آكدية واأولوية، 
ومنه ن�رض وتوثيق ال�رضيعة االآمرة ب�مل�س�لح والدافعة لكل املف��سد على اأجهزة االإعالم، فمن 
امتن��ع اأثم يف االأ�س��ل اإال اإن ك�ن يقوم به غريه فعال، اأو لع��ذر يرفع عنه الطلب ال�رضعي يف 

امل�س�ألة.
برامج المساج والكوافير واألزياء والرقص في الفضائيات:

وكل م� تك�س��ف فيه الع��ورات، واملف�تن من برامج امل�س���ج، والكواف��ري، واالأزي�ء، وتعليم 
الرق�س يحرم م�س���هدته� على رجل وامراأة، اأم� الرجل فوا�سح، واأم� املراأة؛ فالأن هذه الربامج 

يب��رض الرجل فيه� املراأة والعك�س.
وم�س�هدة املع�سية حمرم من ق�در على االإنك�ر ومل يفعل؛ الأنه ك�ملقر، والأن الواجب االإنك�ر 
ب�ليد، وهو هن� حذفه� واإقف�له� واآخر مراتب االإمي�ن هو االإنك�ر، وكراهية القلب »فمن اأنكر فقد 

برئ ومن كره فقد �سلم ولكن من ر�سي وت�بع..«)2(، وامل�س�هد غري ك�ره غ�لب�.
والله يقول نثۀۀ ہمث )النور:31(.

1- تكلمنا عن التصوير ومسائله سابقا.
2- تقدم خترجيه.
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ويقول نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہہمث )األحزاب:59(.
ويقول نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌمث )النور:30(.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گگ  ک  نثک  ويق��ول 
ڱںمث )النور:31(.

ويقول نثں ڻ ڻ ڻڻمث )النور:31(.
ويقول نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئمث )النور:31(.

وجميع هذه الربامج تن�ق�س هذه الن�سو�س وتخ�لفه�؛ فحرمت.
المسابقات اإلعالمية:

وامل�س���بق�ت االإعالمية: اإن ك�نت بدفع م�ل يدا بيد، اأو ب�ت�س���ل، اأو خ�س���رة م� ك�س��به يف 
�س��وؤال اإن اأخط�أ يف �س��وؤال؛ فهي من القم�ر املحرم، واأكل اأموال الن����س ب�لب�طل، ومن احليلة 
والتلبي�س والتغرير على امل�س�هد، والغرر حرام ب�لن�س »نهي عن الغرر«)1(. و»من غ�س فلي�س 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  نثٺ  )البق���رة:188(،  ںمث  ں  ڱ  ڱ  نثڱ  من���«)2(، 
ٹ ٹمث )املائ���دة:91(، واملي���رض هو: القم�ر بدفع عو�ٍس مق�ب��َل جمهول يغلب عليه 

عدمرُ ح�سوله، ويندر جدا املع�و�سة بربح.
برامج الفتوى وقول الحق:

وبرام��ج الفتوى م�رضوعة فر�س��� على ع�مل موؤهل، ف�إن امتنع)3( فه��و ك�مت علم، »ومن كتم 
علم� اأجلمه الله بلج�م من ن�ر«)4(.

1- أخرجه مسلم برقم 3881 عن أبي هريرة Ê قال: نهى رسول اهلل å عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر.
2- تقدم خترجيه.

3- قولنا »امتنع« يفيد أن االمتناع حصل من العامل عن دعوة وجهت إليه لربنامج الفتوى أو مل توجه لكنه يستطيع 
القيام بذلك وال يوجد مانع، فإن منع فا حرج عليه.

4- قولنا »فهو كامت علم« احلديث الذي اس��تدللنا به أخرجه ابن حبان يف صحيحه بس��ند صحيح برقم 95 عن 
أب��ي هري��رة Ê عن النيب å قال »من كتم علما تلج��م بلجام من نار يوم القيامة«. وإمنا عدلنا عن خترجيه 
من املس��ند ألن يف الطريق اليت أوردها يف املس��ند احلجاج بن أرطأة، وأما طريق ابن ماجة ففيها كذاب هو حممد 
بن داب. فالطريق الصحيحة اليت ال علة فيها هي طريق ابن حبان، وله شاهد حسن عنده من حديث عبداهلل بن 
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ٍظ من �س��لط�ن، اأو خ�س��ية عل��ى ج�ه، اأو م�ل، اأو  ويج��ب قول احلق بحكمٍة بال خوف، اأو حَتفُّ
عق���ر، اأو دار، اأو ولد، اأو وظيف��ة، يقول تع�ىل نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېېمث )األحزاب(.
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  نثچ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )التوبة(.
ويحرم من غري موؤهل االإفت�ء.

خ��سة يف و�س�ئل االإعالم لعموم انت�س�ره، فيعم م� حذر منه يف الن�س »اتخذ الن��س روؤو�س� 
جه�ال ف�أفتوا بغري علم ف�سلوا واأ�سلوا«)1(.

كم��� يح��رم الكالم يف اأحك�م �رضعية اإال من متخ�س���س ع�مل اأقله يف امل�س���ألة التي يتكلم 
عنه���، كغريه� م��ن العلوم التي يتعلق به� م�س���لح كبرية ك�لطب والهند�س��ة والتعليم، فال 

يتكلم فيه� اإال موؤهل متخ�س�س.
نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )اإلسراء:36(، وهذا ع�م يف كل علم.

وال�رضيعة اأوىل من هذا كله؛ الأن عليه� مدار النج�ة.
گ  گگ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  نثڇ 

گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )األعراف(.
فجع��ل القول على الل��ه بغري علم حمرم� معطوف��� بحرف الواو على اأك��رب املحرم�ت وهو 

ال�رضك.

V V V V V

عمرو بلفظ »من كتم علما أجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار«. وصححه احلاكم على ش��رط الش��يخني برقم 346، 
وقال الذهيب يف التلخيص على شرطهما وال علة له.

1- تقدم خترجيه.
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فقه الفن
> اجلم���ال والف���ن والزينة والله� والرتفيه، كلها من املفردات التي ت�سملها الإباحة العامة، 

وكل م�ساألة مل ين�س على حترميها فهي م�سم�لة بالعف� بدليل نثۉ ۉ ېېمث يف كل م�ساألة لي�س 

فيها حترمي، ول يحرم �سيء اإل بالدليل ال�سحيح ال�سريح، واإل فالأ�سل الإباحة
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فق���ه الفن
ق�ل املوؤلف وفقه الله:

الفن: هو االآن جمموعة االأعم�ل املر�سومة واملن�سدة واملغن�ة واملمثلة، وم� تعلق به�.
- الرسم والتصوير وحكم المنحوتات األثرية:

اأم� حكم الر�سم والت�سوير، فقد قدمن� م� فيه كف�ية قبل قليل يف فقه االإعالم.
اأم� حكم االآث�ر، واالحتف�ظ به�: ف�جلواز متعلق به�؛ اإن ك�نت بق�سد النظر يف ح�لهم وم�آلهم 
وع�قبتهم؛ الأن تركه� مق�سوٌد من�سو�س لالدك�ر والعربة نثگ گ گ گ ڳ ڳڳمث 

)القمر(.
ويق��ول تع�ىل نثڦ ڄڄڄمث )احلجر(، اأي بطريق ال ي��زال ق�ئم�، يطرقه الن��س، 

.å فهي ب�قية و�سبيله� ب�ق اإىل مبعث ر�سول الله
وكذا يقول نثڇ ڍ ڍ ڌڌمث )الصافات(، نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺمث )الروم(.
وقد مر النبي وال�س��ح�بة على قرى ثمود وبئر الن�قة، ومل ي�أمر بتخريبه�، وال تك�س��ريه�)1(، 

مع م� فيه� من اآث�ر ومنحوت�ت ال زالت اإىل اليوم.
فدل على ق�س��د ال�رضع تركه� عظة وعربة، ال تك�س��ريه� ولو ك�نت معبودة، كرتكه ج�سد 

فرعون مع دعواه االألوهية نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژمث )يونس:92(.
ڇمث  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  نثڃ  عنه  الله  ذكره  م�  يقول  وك�ن 

)القصص(.
وق���ل �س��بح�نه ع��ن االأمم الت��ي اأهلكه� وه��ي ك�ف��رة نثگگ گ گڳ ڳڳمث 

)القمر(.
وال اآية اإال ب�آث�ر واأطالل؛ الأن االآية املْعَلمرُ الوا�س��ح، وال �سك من وجود منحوت�ت وت�س�وير 

ب�قية يف تلك املدن.

1- تقدم خترجيه.
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فم��� ك�ن من بق�ي� اآث�ر الذين ظلموا ممن نزل بهم العذاب فال م�نع من النظر وال�س��فر اإليه�؛ 
الأنه من ال�س��ري يف االأر�س املطلوب �رضع��ً� نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀڀ ڀ ٺ ٺٺمث )الروم(.
ف�ل�س��فر ج�ئز؛ لروؤية ه��ذه االأم�كن، ومل نوؤمر بخرابه� وال تك�س��ريه�؛ الأن الله اأبق�ه� للنظر 

والعربة، وهكذا بقيت هذه املع�مل كقرى ع�ٍد وثموٍد ولوٍط وفرعوٍن زمن الوحي وال�سح�بة.
واأم� االأوامر بتك�س��ري االأ�سن�م، ف�إنه� خ��سة مب� ك�ن يعبد ح�ل مبعث النبي å بدليل عدم 

تعر�سه لتلك القرى الظ�مل اأهله�، ال يف منحوت�تهم وال اآث�رهم وال مع�ملهم.
فتبني اأن االأمر بك�رض االأ�سن�م خ��س مب� بعث ر�سول الله å وهي معبودة؛ ف�أمر بتك�سريه�؛ 

.å لو اأبق�ه� لظن عوام من الن��س تعظيمه�؛ لرتكه� منه å الأنه
فظهر من هذا الفرقرُ بني اآث�ر الذين ظلموا من القرى التي اأهلكت بعذاب لتكذيبهم الر�س�الت، 

واأَمَر الله ب�ل�سري يف االأر�س للنظر اإليه�، وبني القرى التي مل تهلك بعذاب ع�م.
وبعث ر�سول الله å اإىل اأمة وهي تعبد اأ�سن�م� واأحج�را وت�س�وير واأ�سج�را من دون الله، 

فتوجهت االأوامر اإىل هذه بتك�سري اأ�سن�مه�، وكل معلم �رضك فيه�.
بخالف م� �سبق من االأمم الهوالك، ف�إنه� اأهلكت على الكفر واأبقى الله اآث�ره� ظ�هرة، حكمة 
منه وعربًة واآيًة؛ للنظر اإليه�، وال�س��فر اعتب�را واتع��س��� ب�أمره �سبح�نه؛ فبقيت، ومل يتعر�س 

.å له� ر�سول الله
فيجوز ا�ستغالله� اقت�س�دي�؛ للنظر والفرجة وال�سي�حة والدرا�سة والبحث، وكلٌّ له ب�سرية، 

فمنهم من يعترب ومنهم من ال يعترب.
- حكم الشعر والنثر ومنظومات العلوم:

اأم� ال�س��عر واالأدب واأخواته ف�إن ن�رض الدين والر�س���لة وق�س���ي� االأمة ونفع فهو م�رضوع 
وم�ستثنى من الذم.

ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  نثۇ 
ىئ  ېئ  ۈئېئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىىائ 

ىئ ىئ ی ییمث )الشعراء(.
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ف��ستثنى الله �سعراء اأهل االإمي�ن)1( الذين ينت�رضون ب�ل�سعر للدين واحلق؛ فهوؤالء ال ذم فيهم، 
بل ك�ن å ين�سب منربا حل�س�ن ويقول اأهجهم وروح القد�س معك.

وك�ن å يقول: »اإنه� اأ�سد عليهم من وقع النبل«)2(.
1- قولنا »فاس��تثنى اهلل ش��عراء أهل اإلميان«.. أي باآلية اليت يف س��ورة الش��عراء، أما ما ذكرناه من نصب املنرب 
حلسان فتقدم خترجيه يف سنن أبي داود بسند حسن، كما أخرج البخاري برقم 3212 عن سعيد بن املسيب قال 
مر عمر يف املسجد وحسان ينشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خري منك ثم التفت إىل أبي هريرة فقال: أنشدك 
ب��اهلل أمسعت رس��ول اهلل å يقول أجب عين اللهم أيده بروح الق��دس قال نعم. وأخرجه البخاري برقم 3213 

ومسلم برقم 6542 ولفظه عن الرباء Ê قال: قال النيب å حلسان اهجهم، أو هاجهم- وجربيل معك.
2- أخرجه مس��لم برقم 6550 عن عائش��ة أن رسول اهلل å قال »اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل«. 
فأرسل إىل ابن رواحة فقال »اهجهم«. فهجاهم فلم يرض فأرسل إىل كعب بن مالك ثم أرسل إىل حسان بن ثابت فلما 
دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إىل هذا األسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل حيركه فقال والذي 
بعثك باحلق ألفرينهم بلساني فري األديم. فقال رسول اهلل å »ال تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها -وإن لي 
فيهم نسبا- حتى يلخص لك نسبى«. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول اهلل قد خلص لي نسبك والذي بعثك باحلق 
ألس��لنك منهم كما تس��ل الشعرة من العجني. قالت عائشة فسمعت رسول اهلل å يقول حلسان »إن روح القدس ال 

يزال يؤيدك ما نافحت عن اهلل ورسوله«. وقالت مسعت رسول اهلل å يقول »هجاهم حسان فشفى واشتفى«.
قال حسان:

عنه ف��أج��ب��ت  حم���م���دا  اجل�������زاءه���ج���وت  ذاك  يف  اهلل  وع��ن�����د 
ال���وف���اءه����ج����وت حم����م����دا ب������را ت��ق��ي��ا ش��ي��م��ت��ه  اهلل  رس������ول 
ل����ع����رض حم���م���د م���ن���ك���م وق����اءف�����إن أب�����ي ووال��������ده وع���رض���ي
ت���روه���ا مل  إن  ب��ن��ي��يت  ت��ث��ري ال��ن��ق��ع م���ن ك��ن��ف��ى ك���داءث��ك��ل��ت 
ع��ل��ى أك��ت��اف��ه��ا األس�����ل ال��ظ��م��اءي���ب���اري���ن األع����ن����ة م��ص��ع��دات
ت��ل��ط��م��ه��ن ب���اخل���م���ر ال���ن���س���اءت���ظ���ل ج����ي����ادن����ا م��ت��م��ط��رات
الغطاءف����إن أع��رض��ت��م��و ع��ن��ا اع��ت��م��رن��ا وان��ك��ش��ف  ال��ف��ت��ح  وك����ان 
ي���وم ل����ض����راب  ف����اص����ربوا  ي���ش���اءوإال  م�����ن  ف���ي���ه  اهلل  ي���ع���ز 
ع��ب��دا أرس���ل���ت  ق���د  اهلل  ي���ق���ول احل�����ق ل���ي���س ب����ه خ��ف��اءوق�����ال 
ج��ن��دا ي���س���رت  ق���د  اهلل  ه���م األن���ص���ار ع��رض��ت��ه��ا ال��ل��ق��اءوق�����ال 
م��ع��د م����ن  ي������وم  ك����ل  يف  ه��ج��اءل���ن���ا  أو  ق���ت���ال  أو  س���ب���اب 
منكم اهلل  رس�����ول  ي��ه��ج��و  ومي�����دح�����ه وي����ن����ص����ره س�����واءف��م��ن 
ف��ي��ن��ا اهلل  رس�������ول  ك��ف��اءوج����ربي����ل  ل���ه  ل��ي��س  ال���ق���دس  وروح 
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و�سمع å ق�سيدة ب�نت �سع�د، وك�ن يت�أثر ب�ل�سعر)1(.
وق��د اأمر بقتل الذين ك�نوا يكرثون من االأذى واملظ�هرة على الر�س��ول والقذاعة يف �س��ب 

الدين ور�سوله والوقوع يف االأعرا�س يف اأ�سع�رهم)2(.
وك�ن å ال يقول �سعرا)3( نثڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃڃمث )احلاقة(.

1- قولنا »وكان يتأثر بالش��عر« يدل له أحاديث كثرية منها نصبه املنرب حلس��ان ومساعه لش��عرائه كابن رواحة 
وكإدخاله اخليل يف فتح مكة من حيث قال حس��ان، وغري ذلك. ومن ذلك مساعه لبانت س��عاد وهي مش��هورة يف 

كتب األدب واللغة وقد أخرجها احلاكم يف املستدرك يف قصة مطولة برقم 6477 وصححها.
2- قولن��ا »وقد أمر بقت��ل الذين كانوا يكثرون..« قلت: منه ما ورد يف صحيح البخاري برقم 1846 عن أنس بن 
مالك Ê أن رس��ول اهلل å دخل عام الفتح، وعلى رأس��ه املغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل 
متعلق بأس��تار الكعبة فقال اقتلوه. ومنه مقتل س��ام ابن أبي احلقيق املذكور يف صحيح البخاري برقم 4039 عن 
ال��رباء قال بعث رس��ول اهلل å إىل أبي رافع اليهودي رج��اال من األنصار فأمر عليهم عبداهلل بن عتيك، وكان 
أبو رافع يؤذي رسول اهلل å ويعني عليه، وكان يف حصن له بأرض احلجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس 
وراح الناس بس��رحهم فقال عبداهلل ألصحابه اجلس��وا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل 
حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبداهلل إن كنت تريد 
أن تدخ��ل فادخ��ل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق األغاليق على 
وت��د ق��ال فقمت إىل األقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يس��مر عنده، وكان يف عالي له فلما ذهب 
عن��ه أه��ل مسره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نذروا بي مل خيلصوا 
إل��ي حت��ى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو يف بيت مظلم وس��ط عياله ال أدري أين هو م��ن البيت فقلت يا أبا رافع 
قال من هذا فأهويت حنو الصوت فأضربه ضربة بالس��يف وأنا دهش فما أغنيت ش��يئا وصاح فخرجت من البيت 
فأمك��ث غ��ري بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أب��ا رافع فقال ألمك الويل إن رجا يف البيت ضربين 
قبل بالس��يف قال فأضربه ضربة أثخنته ومل أقتله ثم وضعت ظبة الس��يف يف بطنه حتى أخذ يف ظهره فعرفت 
أن��ي قتلت��ه فجعلت أفتح األبواب بابا بابا حتى انتهي��ت إىل درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت 
إىل األرض فوقعت يف ليلة مقمرة فانكس��رت س��اقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: 
ال أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل احلجاز 
فانطلق��ت إىل أصحاب��ي فقلت النجاء فقد قتل اهلل أبا رافع فانتهيت إىل النيب å فحدثته فقال ابس��ط رجلك 

فبسطت رجلي فمسحها فكأنها مل أشتكها قط.
3- قولنا »وكان å ال يقول ش��عرا« أي من نظمه وتأليفه، وال من نظم غريه، س��وى بيتني أو ثاثة متثل بهما، 
وه��و م��ا أخرجه البخاري برقم 6146 مسعت جندبا يقول بينما النيب å ميش��ي إذ أصابه حجر فعثر فدميت 
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ونهى عن االإكث�ر منه: »الأن ميتلئ جوف اأحدكم قيح� خري له من اأن ميتلئ �سعرا«)1(.
ويب�ح حفظ م� �س�ء من ال�سعر اجل�ئز بال اإكث�ر؛ للنهي عن ذلك.

ويجوز اأن يحفظ منه م� ي�ستع�ن به على حفظ غريب القراآن وتف�سريه كم� ق�ل عمر »عليكم 
بديوان �سعركم ف�إن فيه تف�سري كت�ب ربكم«)2(، مل� ف�رض قوله تع�ىل نثژ ڑمث.

واحل��داء نوع من��ه، وقد ق�ل å للح�دي »رفق��� ب�لقوارير«)3(؛ الأنه يوؤث��ر يف اإ�رضاع حركة 
االإبل، والن�س�ء راكب�ت على ظهورهن في�سيبهن من ذلك تعٌب؛ ل�سعفهن.

وَنْظمرُ العلم حممود ومندوب؛ الأنه و�سيلة اإىل تي�سريه، والو�س�ئل له� اأحك�م مق��سده�.

- اإلنشاد:
 å واالإن�س�د لل�سعر بلحن ال م�نع منه بال خالف بدليل حداء احل�دي مع ر�سول الله وقوله

له »رفق� ب�لقوارير«، واحلداء اإن�س�د ال�سعر بلحن.

إصبع��ه فقال: هل أنت إال إصبع دميت ويف س��بيل اهلل ما لقيت. ومن��ه كذلك برقم 6147 عند البخاري عن أبي 
هريرة Ê قال النيب å أصدق كلمة قاهلا الش��اعر كلمة لبيد أال كل ش��يء ما خا اهلل باطل. وكاد أمية بن 

أبي الصلت أن يسلم.
1- صحيح البخاري برقم 6155 ومسلم برقم 6030، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة Ê قال: قال رسول اهلل 

å: ألن ميتلئ جوف رجل قيحا يريه خري من أن ميتلئ شعرا.
2- قول عمر ذكره كثري من املفس��رين منهم القرطيب )110/10( ط/ عامل الكتب -الرياض، وفيه: وقال س��عيد بن 

املسيب: بينما عمر بن اخلطاب Ê على املنرب قال: يا أيها الناس، ما تقولون يف قول اهلل عزوجل نثڈ ژ 
ژ ڑمث؟ فسكت الناس، فقال شيخ من بين هذيل: هي لغتنا يا أمري املؤمنني، التخوف التنقص. فخرج رجل 
فق��ال: ي��ا فان، ما فعل دينك؟ قال: ختوفته، أي تنقصته؛ فرجع فأخرب عمر فقال عمر: أتعرف العرب ذلك يف 

أشعارهم؟ قال نعم؛ قال شاعرنا أبو كبري اهلذلي يصف ناقة تنقص السري سنامها بعد متكه واكتنازه:
قردا تامكا  منها  الرحل  السفنخت��وف  النبعة  ع��ود  خت��وف  كما 

فقال عمر: يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر اجلاهلية فإن فيه تفسري كتابكم ومعاني كامكم.
3- أخرج��ه البخ��اري برقم 6149، عن أنس بن مالك Ê قال أتى النيب å على بعض نس��ائه ومعهن أم 
سليم فقال وحيك يا أجنشة رويدك سوقا بالقوارير قال أبو قابة فتكلم النيب å بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها 

عليه قوله سوقك بالقوارير. وهو يف مسلم برقم 6180.



559املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 559املقدمة فـي فقه الع�رص558 املقدمة فـي فقه الع�رص 558

واإمن� املختلف فيه االإن�س�د ب�لدف، وال�سحيح جوازه؛ الأنه �رضب بني يدي النبي å كم� يف 
البخ�ري.

وقد دخل اأبو بكر وج�ريت�ن تدفف�ن بغن�ء بع�ث فزجرهن فق�ل å: »دعهن فلكل قوم عيد 
وهذا عيدن� اأهل االإ�سالم«)1(.

ويف روايٍة »حتى تعلم اليهود اأن يف دينن� ف�سحة«.
ويف هذا الن�س م�س�ئل، منه�: جواز غن�ء اجل�ريتني الب�لغتني.

و�س��م�عه ج�ئز اإن مل يكن فيه معنى التميع والتك���رض والفتنة واإال حرم لهذا املعنى لعموم 
نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(، وهذا خ�س��وع اأو 

يف معن�ه، وخروج عن القول املعروف امل�أذون فيه.
وفيه: جواز الدف، واأنه مب�ح.

وفيه: جواز فعل ال�سيء حتى يعلم �سم�حة االإ�سالم و�سعته.
وفيه: اإنك�ر املنكر بح�سب م� يعتقد ال�سخ�س، ولو ك�ن يف جمل�س �سخ�س كبرٍي من ر�سول 

اأو نبي اأو ع�مل؛ كم� فعل اأبو بكر؛ ف�أنكر يف بيت النبي å وح�رضته.

1- أخرج��ه البخاري برقم 987 عن عائش��ة أن أبا بك��ر Ê دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام منى تدففان 
وتضربان والنيب å متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النيب å عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها 
أيام عيد وتلك األيام أيام منى. ويف رواية للبخاري برقم 952 عن عائشة á قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان 
من جواري األنصار تغنيان مبا تقاولت األنصار يوم بعاث -قالت وليستا مبغنيتني- فقال أبو بكر أمزامري الشيطان 

يف بيت رسول اهلل: وذلك يف يوم عيد، فقال رسول اهلل å يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
ويف رواية أمحد برقم 24898 يف لعب احلبشة يف املسجد عن عائشة قالت: وضع رسول اهلل å ذقين على منكبيه 
ألنظر إىل زفن احلبشة حتى كنت اليت مللت فانصرفت عنهم.... )ف�( قال رسول اهلل å: يومئذ لتعلم يهود أن 
يف ديننا فس��حة إني أرس��لت حبنيفية مسحة. قلت: وسنده حسن. وأخرجه احلميدي بسند على شرط الشيخني 
 å برقم 270، ولفظه )عن عائشة قالت: كان حبش يلعبون حبراب هلم، فكنت أنظر من بني أذني رسول اهلل
وعاتقه، حتى كنت أنا اليت صددت. ويف رواية: فقال رسول اهلل å »ما منهم أحد إال شيطان آخذ بثوبه يقول 
انظر، فلما جاء عمر تفرقت الش��ياطني«. قالت وقال رس��ول اهلل å »العبوا يا بين أرفدة، يعلم اليهود والنصارى 

أن يف ديننا فسحة«. قالت عائشة: فلم أحفظ من قوهلم غري هذه الكلمة: أبو القاسم طيب أبو القاسم طيب(.
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وفيه: االجتم�ع مع االأهل يف يوم العيد، وتركهم يتو�سعون يف املب�ح.
وك�ن å يف بيت ع�ئ�سة.

وفيه: قلب الوجه عن النظر اإىل اجل�ريتني املغنيتني كم� فعل å يف احلديث.
ف�أج�ز ال�سم�ع واأعر�س ب�لنظر.

ويف احلدي��ث االآخر: اأن ج�رية نذرت اأن ت�رضب ب�لدف على راأ�س��ه å فلم مينعه� å من 
ذلك)1(.

فدل على اإب�حته يف العيد وغريه.
ولو ك�ن حرام� يف غري يوم العيد لبني å االأ�سل واال�ستثن�ء يف ذلك.

ومل يفعل؛ فبقين� على اأ�سل االإب�حة يف اأي وقت، خ��سة ل�سبب: كعيد، اأو فرح، اأو زواج، اأو 
علة اأخرى ك�س�حبة النذر.

- الغناء:
واأم��� الغن���ء امل�جن والداعي اإىل التعلق مبت�بعة حم��س��ن الن�س���ء ومواعدتهن واالأخب�ر عن 

اللق�ء وم� ح�سل فيه:
فهذا كله من الغواية التي ن�س الله على وجوده� يف اأهل ال�سعر ب��ستثن�ء اأهل االإمي�ن.

فهذا النوع حمرم، وال�س�عر ب�ملجون والغواية واملغني وامللحن له وامل�ستمع م�سمولون بقوله 
تع�ىل نثۇ ۆ ۆۈمث )الشعراء(، واأم� م� ا�ستثنى الله فال ي�سمله احلكم، واإمن� 

قلن� مب�سموليتهم للن�س على غواية من يتبعهم وهوؤالء كذلك.
ِمَلْت على ذكر املح��سن مطلق� بال  واإن �سحت ق�سيدة »ب�نت �سع�د« بني يدي النبي å، حرُ

تعيني، اأو ق�سٍد يخرج اإىل املح�سور.

1- قولنا »نذرت أن تضرب بالدف..« احلديث حس��ن صحيح أخرجه أبو داود برقم 3314 عن عمرو بن ش��عيب 
عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النيب å فقالت: يا رسول اهلل إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال 
»أوفى بنذرك«. قالت: إني نذرت أن أذبح مبكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل اجلاهلية. قال »لصنم«. قالت: 
ال. قال »لوثن«. قالت: ال. قال »أوفى بنذرك«. وله شاهد صحيح يف الرتمذي برقم 3690، وأمحد برقم 23039 من 

حديث بريدة. قال الرتمذي: حسن صحيح غريب من حديث بريدة. وصححه ابن حبان برقم 4386.



561املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 561املقدمة فـي فقه الع�رص560 املقدمة فـي فقه الع�رص 560

اأم� اإن ك�ن عن الزوج�ت، والوف�ء، ومك�رم االأخالق؛ فال م�نع منه.
ف�إن �س�حبه املو�سيقى واملع�زف، فه�هن� حمي وطي�س هذه امل�س�ألة قدمي� وحديث�.

والذي يرتجح عندي اأنه ال يوجد ن�س �س��حيح �رضيح جممع عليه خ�ٍل عن املع�ر�س��ة دل 
عل��ى امل�س���ألة؛ الأن حديث »ي�س��تحلون احلر واحلرير واملع�زف«)1(، مع �س��حة �س��نده خمتلفٌة 
األف�ظه؛ مم� يوؤثر على اال�س��تنب�ط فمنه�: »ي�س��تحلون احلر واحلرير ي�رضبون اخلمر تعزف على 

روؤو�سهم القي�ن«)2(.
فدل على �سورة اأخرى يف هذه الرواية، وهي: �رضب اخلمر مع وجود مع�زف ب�لقين�ت وهن 

الن�س�ء املغني�ت.

1- حديث املعازف علقه البخاري برقم 5590 عن ش��يخه هش��ام بن عمار قائا: وقال هش��ام بن عمار، حدثنا 
صدقة بن خالد، حدثنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكابي، حدثنا عبدالرمحن بن غنم 
األشعري، قال: حدثين أبو عامر، أو أبو مالك- األشعري واهلل ما كذبين مسع النيب å يقول ليكونن من أميت 
أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف ولينزلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم يأتيهم، يعين 
الفقري- حلاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم اهلل ويضع العلم وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة. قلت: 
ووصله أبو داود برقم 4041 من طريق عبدالوهاب بن جندة قال: حدثنا بش��ر بن بكر عن عبدالرمحن بن يزيد بن 
جاب��ر حدثن��ا عطية بن قيس قال مسعت عبدالرمحن بن غنم األش��عري قال حدثين أب��و عامر أو أبو مالك -واهلل 
ميني أخرى ما كذبين- أنه مسع رس��ول اهلل å يقول »ليكونن من أميت أقوام يس��تحلون اخلز واحلرير«. وذكر 
كاما قال »ميسخ منهم آخرون قردة وخنازير إىل يوم القيامة«. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول اهلل 
å أو أكثر لبسوا اخلز منهم أنس والرباء بن عازب. قلت: وهو إسناد صحيح إال أن زيادة املعازف غري مذكورة. 
وهذا اختاف يضر. ووصله ابن حبان من طريق هشام بن عمار برقم 6754. قلت: وفيه اختاف آخر أخرجه ابن 
حبان فقد خالف مالك بن أبي مريم عطية بن قيس عن عبدالرمحن بن غنم، فقال: حدثين أبو مالك األشعري أنه 
مسع رسول اهلل å يقول: »يشرب ناس من أميت اخلمر، يسمونها بغري امسها، يضرب على رؤوسهم باملعازف 
والقينات، خيسف اهلل بهم األرض. قلت: ومالك ابن أبي مريم ذكره ابن حبان يف الثقات ويف التقريب مقبول. وأما 
عطية بن قيس فلم خيرج له البخاري س��وى هذا املوضع يف الش��واهد، وذكره ابن حبان يف الثقات، ومل يوثقه أحد 
غري احلافظ ابن حجر يف التقريب. وقال أبو حامت: صاحل احلديث. قلت: وهذا اختاف يضر يف االستدالل، فمرة 
يقول »واملعازف« ومرة برواية الثقات من دون هذه الزيادة، ومرة جيعلونها أمرا آخر، وهو وجود قينات تعزف مع 

شرب اخلمر واجملون، فعلم السر يف عدم إخراج البخاري للحديث، بل وال حتى احلاكم يف املستدرك.
2- تقدم قبل قليل.
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ومعلوم اأن هذه ال�سورة حرام مل� فيه� من املجون، وم� يحدثه �رضب اخلمر واالختالط ب�لن�س�ء 
واملغني�ت الع�زف�ت من فواح�س، وينطبق اليوم كثريا على الفيديو كليب امل�س���حب ب�لعري 

والرق�س الف�تن امل�جن، فهو حمرم على جميع اأقوال العلم�ء ومذاهبهم.
واأم� قوله تع�ىل نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍڍمث )لقمان(.
فال داللة فيه على امل�س���ألة؛ الأن املق�س��ود: كل لهو حديث ي�س��د عن �س��بيل الله، وم� ك�ن 

كذلك حرم �سواء الغن�ء، اأو ال�سعر، اأو االحتف�ل، اأو غريه.
 Ê حتى مم� اأ�س��له مب�ح؛ الأدائه اإىل ال�س��د عن �س��بيل الله، وتف�س��ريرُ ابن م�سعود

اجته�ٌد حمتمل.
وم��ع هذا كله؛ ف�الحتي�ط هو قول االأكرث من ال�س��لف واخللف يف منع املع�زف لقوله تع�ىل 

نثٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄمث )الفاحتة(.

فجعل الهداية ب�القتداء ب�س��بل املنعم عليهم من النبيني وال�سديقني وال�سهداء وال�س�حلني، 
وهوؤالء اأبعد خلق الله عن املع�زف، و�سبيلهم هداية.

والغن�ء اليوم اأنواع:
االأول: م� ك�ن من االأن��س��يد الوطنية واحلم��سية امل�س���حبة ب�ملو�سيقى؛ ف�أج�زه� جم�عة من 
العلم���ء؛ لعدم اأدائه��� اإىل الفتنة والغواية، وال بد اأن ي�س��تثنى منه� منع م��� ك�نت تدعو اإىل 

دعوى ج�هلية ك�لع�سبة لفئة، وعداوة غريه� من امل�سلمني.
الث�ين: االأن��س��يد االإ�س��المية بدف وبدونه ف�الأ�س��ل فيه� اجلواز، ومن ادعى التحرمي فعليه 
الدليل ال�س��حيح ال�رضيح اخل�يل عن املع�ر�س��ة، واأنى له ذلك؟ ف�س��مله� احلل؛ لعموم قوله 

تع�ىل نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، يف كل م�س�ألة مل ين�س على حترميه�..
الث�لث: الغن�ء امل�جن ك�لفيديو كليب الذي ترق�س فيه القين�ت والن�س�ء فهذا ال �سك يف حترميه، 
ْجِل املوؤدية اإىل اإ�سم�ع الزينة اخلفية من  �سواء ك�ن مبو�سيقى اأو ال؛ الأن الله حرم جمرد �رضب الرِّ
املراأة نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئمث )النور:31(، فهذا اأ�س��د، والأنه يحرم اإظه�ر 
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الزينة اإال على من نرُ�سَّ عليهم، والفيديو كليب ك�سف للع�مة م� حرم الله ك�سفه عليهم.
الرابع: التوا�سيح الدينية، والرتاثية؛ فهي ج�ئزة م� مل ي�س�حبه� املع�زف؛ فيجري فيه� اخلالف.

ن� ك�لفيدي��و كليب امل�جن فيحرم  واحل��س��ل: اأن التقوى خري من الفت��وى، فم� ك�ن حرام� َبيِّ
م�س�هدته اأو �سم�عه.

وم� ك�ن حالال بين� ك�الأن��سيد بدف اأو بغريه؛ فيجوز م�س�هدته و�سم�عه.
وم� ك�ن بني ذلك؛ فهو املت�س�به.

ومن اتقى ال�س��به�ت ا�سترباأ لدينه وعر�سه، ومن وقع يف ال�سبه�ت وقع يف احلرام كم� يف 
ن�س احلديث)1(.

حكم التمثيل
التمثيل يف االأفالم وامل�س�رح وامل�سل�سالت؛ االأ�سل فيه االإب�حة؛ الأنه� من امل�س�ئل امل�سكوت 
عنه�، وم� �سكت عنه فقد ن�س الله على اأنه� من العفو يف قوله نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، 

م� مل ي�ستمل على حم�سور. فمن املح�سور:
1- متثيل النبي å و�س�ئر االأنبي�ء والر�سل.

والدلي��ل قوله تع�ىل نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )النور:63(؛ ف�إذا 
حرم الله دع�ءه ك�أي �سخ�س من�؛ فب�الأوىل متثيله من اأي �سخ�س اأنه هو، ف�إنه اأبلغ يف املنع.

والر�سل واالأنبي�ء يف احلرمة واحدة؛ الأن منزلة الر�س�لة والنبوة واحدة ودليله قوله å: »اإذا 
�سليتم علي ف�سلوا على االأنبي�ء ف�إنهم اأر�سلوا كم� اأر�سلت«)2(.

1- تقدم خترجيه.
2- قولنا »والرس��ل واألنبياء يف احلرمة واحدة« ال خاف على هذا وهو أمر قطعي معلوم من الدين بالضرورة، وأما 
احلدي��ث ال��ذي أوردناه فقد ورد بهذا املعنى أحاديث وكلها متكلم فيه��ا، قال احلافظ يف فتح الباري )169/11( 
عند قول البخاري )باب هل يصلي على غري النيب å(: أي استقاال أو تبعا ويدخل يف الغري األنبياء واملائكة 
واملؤمنون فأما مسألة األنبياء فورد فيها أحاديث أحدها حديث علي يف الدعاء حبفظ القرآن ففيه وصل علي وعلى 
س��ائر النبي��ني أخرجه الرتمذي واحلاكم وحديث بريدة رفعه ال ترتكن يف التش��هد الص��اة علي وعلى أنبياء اهلل 
احلدي��ث أخرجه البيهقي بس��ند واه وحديث أب��ي هريرة رفعه صلوا على أنبي��اء اهلل احلديث أخرجه إمساعيل 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ  تع���ىل  وقول��ه 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڤڤمث )النساء(.
2- ومن املح�سور متثيل ن�س�ء النبي å لقوله تع�ىل نثٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث 

)األحزاب:32(.
ولنف�س الدليل ال�س���بق يف حق الر�سول، فهو لي�س ك�أحد من الن��س يف التع�مل، فله منزلته 

اخل��سة، ون�س�وؤه كذلك ب�لن�س.
فهو وع�ئلته å ال يجوز متثيلهم.

والدليل الث�ين اأن الر�سول å قوله وفعله واإقراره ت�رضيع.
ف�أيُّ َمظهر اأو م�سيٍة اأو ِلْب�سٍة �سيظهر به� املمثل �ستكون دعوى يف اأن هذا �رضع يقتدى به، 

وهذا كذب.
ومثله �س���ئر االأنبي�ء الأن �س��ريتهم ت�رضيع؛ الأن الله يقول نثەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

ۆئۆئمث )األنعام:90(.

وكذلك متثيل اخللف�ء االأربعة لقوله å: »عليكم ب�س��نتي و�س��نة اخللف�ء الرا�سدين املهديني 
من بعدي«)1(.

فلب�س��هم واأحك�مهم وق�س���ي�هم و�س��متهم �س��نة ب�أمر النب��ي å، فتمثيل ه��وؤالء ممنوع 
ال�س��تم�له على كثري مم� يحت�ج اإىل دليل على �س��حته، وال دليل اإال على بع�س ذلك، واملمثل 

القاض��ي بس��ند ضعيف وحديث ابن عباس رفعه إذا صليتم علي فصلوا عل��ى أنبياء اهلل فإن اهلل بعثهم كما بعثين 
أخرجه الطرباني ورويناه يف فوائد العيس��وى وس��نده ضعيف أيضا وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنيب 
å أخرج��ه ابن أبي ش��يبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرم��ة عنه قال ما أعلم الصاة تنبغي على أحد من 
أح��د إال عل��ى النيب å وهذا س��ند صحيح وحك��ى القول به عن مالك وقال ما تعبدنا ب��ه وجاء حنوه عن عمر 
بن عبدالعزيز وعن مالك يكره وقال عياض عامة أهل العلم على اجلواز وقال س��فيان يكره أن يصلي إال على نيب 
ووجدت خبط بعض شيوخي مذهب مالك ال جيوز أن يصلي إال على حممد وهذا غري معروف عن مالك وإمنا قال 

أكره الصاة على غري األنبياء. انتهى. وقد حسن العامة األلباني بعض طرق احلديث يف الصحيحة.
1- تقدم خترجيه.
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ميثلهم بتف�سيل، فك�ن اأكرث ذلك دعوى يف اأن هذه �سنتهم وهديهم و�سمتهم ونحن م�أمورون 
ب�القتداء ب�س��نتهم، ف�ملمثل يحت�ج اإىل دليل على اأن هذه احل�دثة ك�ن å الب�س��� كذا وكذا، اأو 

ج�ل�س� اأو ق�ئم�، وغري ذلك، وكذا القول يف االأربعة.
وهو اأمر يحت�ج حلجة و�س��ي�ق �س��حيح منقول تف�سيلي، وال طريق اإليه اإال الظن والتخمني 

وال ي�سلح طريق� للنقل.
فتبني من هذا اأن متثيل النبي å وال�سح�بة اخللف�ء يعترب ادع�ء نقل لك�فة م� يظهر من قول 

وفعل وتقرير ولب�س وهيئة و�سمت اأنه كذلك.
وهذا نقل يتعلق به ت�رضيع؛ فمنع.

اأم� متثيل بقية ال�سح�بة، ومن بعدهم من ال�سخ�سي�ت؛ فيبقى على اأ�سل اجلواز.
وي�س��رتط يف متثيلهم التوثيق الت�ريخي ال�س��ديد، ون�رض حم��س��نهم وف�س���ئلهم، ون�رض م� 
ا�س��تف��س �س��حًة، وترك م� اختلفوا فيه ك�أي�م الفتنة؛ لقلة الرواي���ت الث�بتة؛ بل اأكرثه� زيف 

وكذب.
واأم��� التمثيل مطلق� فهو ج�ئز ب���رضوط كعدم ارتك�ب املع��س��ي واملحرم�ت من فواح�س 

وجمون وعري، فتمثيل الزنى ومواطن العري واملجون من املحرم�ت. لقوله تع�ىل نثۆئ ۈئ 
ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث 

)النور(.
والفعل املنكر ال يربره املق�سد احل�سن؛ بدليل حديث خرق ال�سفينة)1(.

ومن املحرم متثيل نوم الزوج مع الزوجة؛ الأن نوم االأجنبية مع االأجنبي يف �رضير واحد حمرم، 
وهو من موجب�ت التعزير والعقوبة؛ الأنه� دي�ثة وقلة مروءة وف�سق ومقدمة للزن�.

1- حديث الس��فينة يف البخاري برقم 2686 عن النعمان بن بش��ري، È قال: قال النيب å مثل املدهن يف 
حدود اهلل والواقع فيها مثل قوم اس��تهموا س��فينة فصار بعضهم يف أس��فلها وصار بعضهم يف أعاها فكان الذي يف 
أس��فلها ميرون باملاء على الذين يف أعاها فتأذوا به فأخذ فأس��ا فجعل ينقر أس��فل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال 

تأذيتم بي، وال بد لي من املاء فإن أخذوا على يديه أجنوه وجنوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه، وأهلكوا أنفسهم.
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ولو ك�ن� زوجني حقيقة حلرم ت�سوير ون�رض م� بينهم�؛ حلديث »اأتتحدثون عم� ي�سنع اأحدكم 
مع زوجته ف�إمن� مثل من يفعل ذلك كمثل �سيط�ن لقي �سيط�نة فغ�سيه� والن��س ينظرون«)1(، 

وجعل الفعل من فعل ال�سي�طني دليل على حترميه.
والق�عدة التي ميكن اأن نقعده� هي: متثيل احلرام حرام.

الأن التمثيل فعل، وفعل احلرام حرام.
ويف متثيل �رضب اخلمر وجٌه اإن ك�ن لي�س بخمر.

واأم� الفواح�س، والزنى، والرق�س، والعري، واملجون، واأمور ال�رضير، والعورات وم� اأمر الله 
ب�سرته؛ ففعله متثياًل كفعله حقيقة، فينطبق عليه اأنه َفَعَل حرام�.

اأم� االأقوال املمثلة:
فيجب جتنب النطق بكلمة الكفر، ك�س��ب الله ور�س��وله ودينه، وم��ن فعل ارتد، ولو 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  نثڍ  متثي��ال 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  گڳ  گ  گگ  ککک 

ں ڻ ڻ ڻڻمث )التوبة(. ف�س��مى اال�ستهزاء عن طريق اللعب بهذه 

االأمور الكبرية من الكفر.
والتمثيل لي�س حقيقة بل لعب، فله نف�س احلكم.

ولذلك ق�ل الله مكفرا اليهود والن�س�رى يف قولهم الكفر نثھ ھ ھ ھ 
ے ےۓمث )التوبة:30(، اأي مي�ثلون.

ل اأنه يدو�س امل�سحف فدا�سه حقيقة فهو مرتد، ومن نطق ب�سب الله اأو دينه اأو اآي�ته  ومن َمثَّ
اأو ر�سله فهو كذلك. وال يقبل التمثيل يف هذا.

واأم��� غري ذلك م��ن املب�ح�ت والبط��والت والواجب���ت واالأمور االجتم�عية ف��ال م�نع من 
متثيله�.

1- تقدم خترجيه.
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وميكن لالإعالم اأن يو�سلوا ر�س�لة احلق بال ارتك�ب حم�سور بكل �سهولة وي�رض، لكن يقع 
من يقع يف املح�س��ورات؛ نتيجة لعدم اال�ستقاللية االإعالمية حل�س�رتن� االإ�سالمية، وفكره�، 

وجمتمعه�.
بل تبعوا غريهم، فنقلوا لن� ح�س���رتهم وفكرهم وع���دات واأخالق جمتمعهم؛ ولهذا ف�إيج�د 
منتج��ني لتغطية هذه الفج��وة يحملون الر�س���لة وم�رضوعه�، ويحملون ح�س���رة هذه االأمة 

العظيمة اإىل غريهم، واجب كف�ئي.
وهو من الدعوة ون�رضته�، الأن االإعالم ل�س�ن الع�رض ومن اأ�سلحته الف�علة.

فوجب؛ الأن ال�رضيعة داعية اإىل بن�ء امل�س�لح ودفع املف��سد.
وترك هذا الب�ب ي�أتي مبف��س��د كبرية على االأجي�ل واالأمة ب�أ�رضه�، �سي��سي� واقت�س�دي� واأمني� 

وفكري� فوجب دفع هذه املف��سد.
ف�إن ك�نت ال تدفع املف��سد االإعالمية اإال ب�إعالم قوي يف �س�ئر اأ�سن�فه: التمثيلي، والتوثيقي، 

واالإخب�ري وغريه؛ ف�إنه يجب بفر�ِس الكف�ية.

V V V V V
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رواه البخاري وم�سلم

الإميان ميان والفقه ميان
واحلكمة ميانية

)الفاحتة(

ٱ ٻ ٻ ٻٻ 
پ پ پ پڀ 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄڄ

هذا كتاب جديد، باجتهاد جديد، لعصر جديد
ومن اطلع فيه على ما يناقض نص الكتاب والسنة فهو رد

وواجب حينئذ مراسلتي لتصحيح ذلك
FADELMORAD8@GMAIL.COM

د. ف�ضل بن عبداهلل مراد
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فقه التكنولوجيا
> و�س���ع اهلل يف الإن�س���ان م���ن الإمكان���ات والطاق���ات الهائل���ة م���ا ينا�س���ب اأن يك����ن خليفة اهلل يف 

الأر����ض، ولذل���ك فالك�ن ال�سماوي والأر�سي م�سخر ل���ه نثٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀمث )لقمان:20(، 

وما التكن�ل�جيا املعا�سرة اإل قطرة من بحر هذا الت�سخري الإلهي خلليفة اهلل يف الأر�ض »الإن�سان«

> ال�س���ات والن���ت والف�سائي���ات والهاتف وو�سائ���ل التكن�ل�جي���ا نعمة ربانية ك���رى لعمارة 

الأر�ض واإ�سالحها فال تكفرها باتخاذها و�سيلة لل�سر واملع�سية والإف�ساد
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فقه التكنولوجيا
االتصاالت:

االت�س��االت احلديثة من نعم الل��ه العظيمة على العباد، وا�س��تغاللها فيما يخدم التعاون 
على الرب والتقوى ون�رش ال�سالم وق�ساء احلاجات وتي�سري �سري احلياة وال يجوز ا�ستعمالها 

يف املعا�سي.
نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك:

وجعل القراآن اأو ال�سنة نغمة للمكاملات يوقع كثريا فيما ال يعد تعظيما لهما، والأن الله يقول 
نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )النور:63(، فاإذا حرم اأن ننادي ر�س��ول 
الله å كما ننادي بع�س��نا، فمن باب اأوىل النهي عن جعل القراآن وال�س��نة رنة للهاتف؛ الأنا 

جعلناه حينئذ كاأي قول من اأقوالنا، وهذا خارج عن التعظيم.
والأن الغالب قطعه لالإجابة يف غري حمله، وهذا خارج عن التعظيم.

والأنه ُيْجعُل رنًة ملا قد ي�سل من مكاملاِت مع�سية، فيكون القراآن تنبيها على املع�سية من: 
غيبة، اأو كذب، اأو �سب، اأو �ستم، اأو وقوع يف �سيٍء من اخُلُلق، اأو معاملة مالية حمرمة، اأو تاآمر 

وحيلة وكيد، وجعل القراآن منبها على مثل هذه االأمور اأقرب للعب وعدم التعظيم.
والأن االإن�سات للقراآن هو امل�رشوع عند �سماعه ولي�س كذلك هنا، فال ي�ستمع له وين�ست؛ 

الأن��ه لي�س مق�س��ودا، بل املق�س��ود التنبيه ب��ه جلواب اإن�س��ان فخالف نثۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )األعراف(.

والأنه َيْكُث من ي�سمع رنَة القراآن اأو ال�سنة وهو من�سغل باللهو واللعب فيعر�س اأو ي�سجر، 
وقد يتكلم بكالم ال يليق، خا�سة يف اأوقات الراحة اأو االن�سغال باللعب اأو نحوه.

ولورود مكاملات مكروهة لل�سخ�س اأو ظروف �سيئة متر به، فيتعلق الكره بتلك الرنة املعينة 
املربجمة من القراآن اأو الدعاء اأو ال�س��نة، فكلما �سمع القراآن اأو ال�سنة اأو الدعاء ذكره مبا يكره؛ 

فلهذا ال يجوز.
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برامج الجوال:
وي�س��تحب حتمي��ل اجلوال برامج الق��راآن واحلديث، اأو ما ينفع من اخل��ري؛ ملطالعتهم ال 

جلعلها رنة تنبيه.
وال مانع من دخول احلمام به؛ الأنه كقلب احلافظ.

ويجوز جعل رنة التلفون ما �ساء من املباحات، ال ما يف�سد كاالأغاين املاجنة.
وال يجوز تعبئته باملفا�سد وال�سور القبيحة العارية.

وال اإيذاء النا�س، وال اأعرا�سهم، وال تخويفهم بات�سال اأو ر�سالة.
وم��ن فعل ذلك فهو اآثم، فاإن مل يتب انتقم الله منه نثک ک گ گ 

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )األحزاب(.
العقود بالهاتف:

وال يجوز اإجراء العقود بالتلفون الإمكان التقليد لل�س��وت؛ فيوؤدي اإىل اخل�سام والنزاع، اإال 
اإن ا�ستوثق قطعا كجهة معتمدة اإىل مثلها.

البدء بالسالم:
ويبداأ املت�س��ل بال�س��الم ندب��ا، ويرد عليه املجي��ب وجوبا؛ لالأمر به��ا نثمئ ىئ يئ جب 

حبخبمث )النساء:86(، وال يقلد حتية غري امل�سلمني )األو(.
اتصاالت المرأة:

وتتكلم املراأة مع اأجنبي بال خ�سوع، وال �سحك، وال تك�رش يف الكالم.
وال تطيل املكاملات معه اإال ل�رشورة اأو حلاجة ما�س��ة؛ الأنه لي�س من القول املعروف املاأذون 

فيه نثڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(.
والق��ول املع��روف هو ما جرت به عادة النا�س مما يوؤدي الغر�س، مبا ال يفهم حب املراأة للكالم 
م��ع الرج��ال االأجانب؛ الأن اإفهام حبها للتكلم مع االأجنبي هو يف معنى اخل�س��وع، وهو حمرم 

نثڤ ڤ ڤمث )األح���زاب:32(، وخ��ارج ع��ن املعروف امل���رشوع للحاجات نثڄ ڄ 
ڄڄمث )األحزاب(، وحكم الر�سائل كذلك.
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واالأوىل: اأن ال تر�س��ل الر�س��ائل لرجل اأجنبي اإال ل�رشورة بحيث لو اطلع من يهمه �سيانة 
�سمعتها، ويت�رشر اإن ت�رشرت، من ويل وزوج ال َيْكَره ذلك.

والأن اخَلَبث قد كث؛ والأن الله يقول نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث )النساء:34(.
يعني: اإذا غاب زوجها حفظت غيبته فال تفعل ما ال ير�سى، وحلديث »اإذا غاب عنها حفظته 

يف عر�سه وماله«)1(.
اأما اإخفاء ذلك؛ لعدم الر�س��ى، فهو دليل على خروج القول عن املاأذون به �رشعا، وهو القول 

املعروف نثڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(، فال يجوز.
ولي�س��ت من ال�س��احلات من هاتفت اأو را�س��لت مبا ال ير�س��اه ال�رشع، اأو مبا يعيب �سمعتها 

واأهلها بني النا�س نثٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث )النساء:34(.
نثٺمث يعني طائعات لله والأزواجهن.

نثٿ ٿمث يعني حتفظ غيبة زوجها، فال تفعل يف غيبته ما ال ير�ساه اأو يغ�سب 
منه اأو يعيبه بني النا�س)2(.

الشات )الدردشة(:
ومن ا�سرتك يف ال�سات حرم عليه اإيذاء اخللق، واالأعرا�س، وكل ما ي�سخط الله. وهو واإن مل 

يعرف �سخ�س��ه، فاإن الله يعلمه ويراه وي�سمعه نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇڇمث )النساء(.

واإذا ا�سرتكت املراأة يف ال�سات احرتزت عن اللهو واخل�سوع مع الرجال االأجانب؛ الأنه حمرم 
نثڤ ڤ ڤمث )األحزاب:32(، ولي�س من القول املعروف املاأذون فيه بل نوع خ�سوع اأو 

خ�سوع نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(.

1- أخرجه أبو داود بسند صحيح برقم 1666 عن ابن عباس قال ملا نزلت هذه اآلية نثڍ ڍ ڌ 
ڌمث )التوبة:34( قال كرب ذلك على املس��لمني فقال عمر Ê أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال يا نيب اهلل إنه 
كرب على أصحابك هذه اآلية. فقال رس��ول اهلل å »إن اهلل مل يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقى من أموالكم وإمنا 
فرض املواريث لتكون ملن بعدكم«. فكرب عمر. ثم قال له »أال أخربك خبري ما يكنز املرء املرأة الصاحلة إذا نظر إليها 

سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته«.
2- ذكر هذه املعاني وغريها أهل التفسري، انظر تفسري ابن جرير الطربي )690/6( وما بعدها.
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فاإذا غلب اأو كث اإمكان وقوع ذلك؛ فال يجوز اال�سرتاك.
والأنها ال تعلم هل رجل اأو امراأة من تخاطب، وهل هو عدل اأو فا�سق؛ لقلة االأمانات؛ ولكثة 
ما وقع من اال�ستدراج لالأعرا�س من �سباب اأوهموا كثريات، حتى يقعن يف املكاره، وينخرطن 

يف اأنواع الباليا والف�ساد اإكراها.
والقهقه��ة م��ن امل��راأة كتابي��ًة على ال�س��ات م��ن اخل�س��وع بالق��ول نثڤ ڤ ڤمث 
)األحزاب:32(؛ الأن الكتاب كن�س اخلطاب يف االأحكام من اإقرار وعقد وف�س��خ وطالق وبيع 

و�رشاء وغري ذلك.
إعارة الهاتف:

ومن طلب جهاز التلفون ملهاتفة به اأعطي الت�سال، اأو رنة به، اأو ا�ستقبال.
وال مين��ع لغري �رشر، وه��و يف معنى منع املاعون، واإمنا ذم املاع��ون يف ال�رشع؛ الأنه مينع مع 

احلاجة له؛ وعدم ترتب �رشر على مالكه.
والهاتف اأ�سبح من احلاجيات؛ فاإن حتققت العلة وعدم ال�رشر على مالكه؛ فمنعه قريب من 

حكم املاعون اإذا منع.
ويج��وز منع ذلك لع��ذر؛ كمن ال يريد اأن ُيتَّ�س��ل برقمه؛ لغر�س �س��حيح ال لبخل، اإال اإن 
كان �س��احبه حمتاجا لوحدات االت�سال، ويع�رش عليه �رشاوؤها لفقر اأو ُبْعٍد عن مكان �رشائها، 

فحينئذ حاجته مقدمة على غريه.
إيذاء األعراض:

وال تن�رش املراأة رقمها للرجال دفعا الأذاها.
ومن اآذى االأعرا�س بالهاتف وجب على اجلهات املخت�سة تاأديبه.

وله��م ف�س��ل رقمه؛ الأن االت�س��ال منفعة بعقد معاو�س��ة حم�س��ة، والعقود ال تت�س��من 
ال�رشر.

واإيذاء االأعرا�س من اأكرب االأ�رشار ودفع و�س��يلتها واجب، وهو هنا ف�س��ل رقمه اإن مل يتم 
دفع ال�رشر اإال به.
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وينبغي حفظ اجلوال عن اأيدي من ال ثقة به؛ الأنه قد ي�ستعمله فيما ال يليق.
سرقة الجوال:

و�رشقة اجلوال من املحرمات.
وال ي�سرتي م�سلم تلفونا م�رشوقا بيقني اأو غلبة الظن؛ الأنه معاون على االإثم والعدوان.

والبيع باطل.
ويحق ملالكه امل�رشوِق منه انتزاُعُه بالبينة ممن ا�سرتاه، وال يعطيه اأيَّ ثمن.

مسابقات شركات االتصاالت وغيرها من الشركات التجارية:
وم�س��ابقات �رشكات االت�ساالت التي يتم اال�سرتاك فيها ات�ساال، اأو باإر�سال ر�سالة: قائمٌة 

يف اأ�سلها على:
طرف يدفع ماال قطعا، وهو املت�سل امل�سرتك يف امل�سابقة وثمن مكاملته اأو ر�سائله حم�سوبة 

عليه، وكثريا ما يكون باأ�سعاف ثمنها العادي، فهذا امل�سرتك عو�سه متوهم ال حمقق.
وعلى طرف اآخر �س��امن للربحية قطعا اأ�سعافا م�س��اعفة، بال مقابل يعاو�س به الدافعني 

الذين قد ي�سل عددهم اإىل املاليني.
فيتح�س��ل من الربح ب�س��بب هذا االإيهام ال�س��يء الكث��ري جدا، وهذا ه��و اأكل اأموال النا�س 

بالباطل.
وال يبيح��ه الدفع للفرد الفائز باجلائزة، وهم ع���رشة كاأكث احتمال؛ الأن فوزهم كان باملقامرة 

ال باملعاو�سة.
فتحرمي تلك امل�س��ابقات ظاهٌر؛ الأنها قائمة على اأ�سل املعاو�سة يف نية امل�سرتك، مع ما فيها 
م��ن الغ��رر واجلهالة واملخاطرة واملقامرة، ث��م يوؤكل ماله بال مقابل اإال ما ن��در جداً، وهذا من 

الباطل نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البقرة:188(.
وهو من املي�رش نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺمث )املائ����دة( واملي���رش هو القمار، وهذه امل�س��ابقات وافقت نف�س �س��ورة 

املي�رش املحرم.
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وهو كذلك من الغرر، وهو منهي عنه حترميا لنهيه å عن الغرر)1(.
وفيها كذلك جهالة ما �سيقب�س من العو�س من جائزة اإن كان قاب�سا)2(.

وقد ال يقب�س �سيئا، وهم االأغلبية ال�ساحة.
وفيها التعاون على اأكل اأموال النا�س بالباطل، وهو من التعاون على االإثم والعدوان.

وال ي�سلم من هذا م�سرتك فاز اأو ال.
وهذه االأمور من املن�سو�س على حرمتها بالكتاب وال�سنة.

فت�س��مية امل�سرتك يف اأ�سل ال�رشع هي »مقامر«. وت�س��ميته فائزاً اإن حت�سل على �سيء من 
خداع ال�سيطان واأوليائه، و�ساحب ال�رشكة اآكل �سحت ومي�رش.

وكل م�س��ابقة تعلنها ال�رشكات التجارية يكون فيها على امل�س��رتك �رشاء �س��يء ك�س��لعة 
غذائية اأو ا�ستهالكية؛ فاإن اال�سرتاك فيها هو من املي�رش والقمار املحرم.

والقول فيها كالقول فيما تقدم يف م�سابقات �رشكات االت�ساالت، اإال يف حالة واحدة، وهي 
اأن ي�س��رتي ال�س��خ�س �س��لعة جتارية، ثم يعطى من جهة ال�رشاء جائزة، اأو يدخل يف من ميكن 
فوزه، وكان هذا بال طلب وال ق�سد، فهذه ميكن القول فيها اأنها هبة على العقد، وهذا ال مانع 

منه؛ الأنه غري م�رشوط وال مقامر فيه.
التجسس على المكالمات والمواقع اإللكترونية، واختراقها، والفيروسات، والهاكرز، 

واآلندرويد، والتانجو، والواتس آب، وغيرها:
وال يجوز التج�س���س على املكاملات، اأو الر�س��ائل: ال لدولة، وال �رشكة، وال �سخ�س لعموم 

نثڀ ٺمث )احلجرات:12(.
فاإن �س��در قانون ب��االإذن للدولة بذلك فهو باطل؛ لنق�س��ه ما هو اأ�س��ل الباب وهو حرمة 

التج�س�س.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
رِّم املعاوضة، وصورة اجلهالة هنا عدم علم املش��رك يف املس��ابقة إن فاز ما س��يقبض لتباين  2- وجهالة العوض تحُ

اجلوائز من األعلى إىل األدنى، وأما إن مل يفز فال شيء له.
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ويج��وز يف احلرب التج�س���س على: مكاملات العدو، ومرا�س��التهم، ومواقعهم االإلكرتونية 
ال�رشية؛ لثبوت اإر�ساله å العيون الأخذ اأخبار العدو)1(.

وكذا اخ��رتاق مواقعه��م االإلكرتوني��ة، و�س��بكاتهم املعلوماتية، واالت�س��االت، وتدمريها 
اإلكرتونيا.

وكل��ه جائز يف احل��رب جلواز تدمريها حقيقة اأثناء احلرب؛ الأنها م��ن اآلة القوة احلربية للعدو 
املحارب، فجواز تدمريها اإلكرتونيا يف احلرب من باب اأوىل.

وال ي�س��ح اخ��رتاق املواق��ع االإلكرتوني��ة لغ��ري عدو حم��ارب ال مل�س��لم، وال لغري م�س��لم 
م�سامل)2(.

��ل  وال التج�س���س ب��اأي طريق��ة، والدليل عم��وم نثڀ ٺمث )احلجرات:12(، ومل يف�سِّ
وا�ستثنى العدو املحارب؛ لورود الن�سو�س من ال�سنن ال�سحيحة فيه.

وكذا يحرم اإر�س��ال فريو�سات �س��ارة عمدا بق�س��د ال�رشر لهاتف حممول اأو حا�سوب اأو 
�سبكة اأو موقع اإال لعدو حمارب يف احلرب.

وكل الربام��ج احلديث��ة كاالآندروي��د والوات���س اآب والتاجن��و وغريها ال بد من ا�س��تغاللها 
واالنتفاع بها فيما ي�سلح يف االأر�س.

ويحرم جعلها اآلة للف�س��اد واالإف�س��اد واإج��راء املعامالت امل�رشفي��ة والتعاقدية من خاللها 
م���رشوط بالوثوق بذلك من م�س��در معتمد ملثله لدفع اإمكان التزوي��ر اأو االإ�رشار باخللق اأو 

انتحال �سخ�سية ونحو ذلك، فاإن اأمكن هذا مل تعتمد.
الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع اإلباحية:

ويحرم الرتا�سل بال�سور اخلليعة، اأو املثرية لل�سهوة عرب اأي و�سيلة للتوا�سل.
والتحرمي �سامل المراأة تر�سل ملثلها وعك�سه.

1- أخرجه أبو داود بسند صحيح برقم 2620 عن أنس قال بعث -يعنى النيب å- بسبسة عينا ينظر ما صنعت 
 Ê عري أبي سفيان. وهو يف مسلم برقم 5024. ويف الباب ما أخرجه البخاري برقم 3989 بلفظ )عن أبي هريرة
قال بعث رس��ول اهلل å عش��رة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت األنصاري جد عاصم بن عمر بن اخلطاب حتى 

إذا كانوا باهلدة بني عسفان ومكة ذكروا حلي من هذيل(.
2- بقاء على أصل عموم املنع، وجاز هنا يف العدو احملارب فقط استثناء بالدليل.
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وتعظم احلرمة وتزداد االآثام اإن كان بني رجل وامراأة اأجانب.
ف��اإن كانا من املحارم فهو اأعظم يف اجلرم؛ لداللت��ه على انحراف الفطرة، وقلة ديانة، وخبث 

طوية.
ومقاطع الفيديو امل�سجلة اأو املبا�رشة عرب النت اأو اأي و�سيلة اإن كانت تثري ال�سهوات فيحرم 

تبادلها على �سائر الو�سائل.
جل؛ دفعا ل�س��ماع نح��و خلخال يف قوله تعاىل نثۆئ ۆئ  وهي اأوىل من حترمي �رشب الرِّ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئمث )النور:31(.
ولوجوب غ���س الب���رش نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گگ  ک  ککک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳمث )النور(.
وتبادل �سيء من ذلك مع االأ�سخا�س اأو ن�رشها عرب النت وغريه داخل يف عموم قوله تعاىل 

حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  نثۆئ 
خبمبمث )النور(.

وهذا يدل على كونها من كبائر اجلرائم عند الله.
وعذابه االأليم يف الدنيا تتواله وجوبا الدولة بالتنكيل الرادع بفاعل ذلك ومروجه، فاإن اأفلت 

من يد العدالة توىل رب العاملني عقوبته.
وحجب هذه املواقع املهينة فر�س على الدولة، وعلى كل قادر.

ويحرم التجاوب مع منظمات ناقدة حلجب املواقع املنحرفة با�س��م احلريات؛ الأنها ومن يقف 
خلفه��ا مائلة عن احل��ق اإىل ال�س��الل واتباع ال�س��هوات نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺمث )النساء(.
والأنهم يحبون اأن ت�سيع الفاح�سة يف الذين اآمنوا؛ وهذا حمرم بالن�س.

والأنه ال طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق بالن�س)1(.

1- تقدم خترجيه.
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واالحت�ساب على مثل هذه فر�س.
وهو على رب االأ�رشة اأكث يف الفر�سية، فَيْمنُع اأهله منه ولو طفال، ف�سال عن مميز اأو بالغ؛ 

لقوله å للح�سني »كخ كخ اإنها من متر ال�سدقة ال حتل لنا اآل حممد«)1(.
فمنع��ه م��ن تناول احلرام وهو طف��ل ال يعقل الكالم اإال بقوله »كخ ك��خ«، وهي كلمة تقال 

للطفل قبل فهمه اخلطاب، فدل على وجوب حفظ الطفل مما ال يحل.
ولقوله å »كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته«)2(.

ولقوله تعاىل نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېمث )التحرمي:6(.
تأهيل المختصين في التكنولوجيا:

واإيجاد خمت�سني من امل�سلمني يف املجاالت التكنولوجية فر�س عني على الدولة، وا�ستعمال 
الو�سائل التكنولوجية ياأخذ اأحكام املقا�سد؛ الأنها من الو�سائل.

فن�رش كل ما يقيم امل�س��الح ويدرء املفا�س��د ويخدم املقا�سد ال�رشعية الكربى: دينا، ونف�سا، 
وماال، وعر�سا، وعقال، وجماعة، كله له حكم الوجوب يف النظر الكلي.

وهذا احلكم من�سحب على كل الو�سائل التكنولوجية املحققة، واخلادمة لهذه املقا�سد.
تحديد القبلة باإلحداثيات وهالل الصوم بالمجهر:

وحتدي��د القبل��ة باالإحداثيات ع��رب املواقع االإلكرتوني��ة املعتمدة ال مانع من��ه، وتبنى عليه 
االأحكام، بخالف م�ساألة الهالل باملجهر االإلكرتوين، اأو احل�ساب الفلكي.

والف��رق بني امل�س��األتني اأن التوجه للقبلة م�رشوع على غلبة الظن؛ ف��اإذا اجتهنا بالقطع كان 
اأوىل، وحتديدها باالإحداثيات قطع اأو قريب منه.

بخالف �س��يام رم�س��ان، والوقوف بعرفة؛ فاإنهما معلقان على القطع بامل�س��اهدة، اأو االإمتام 
للعدة.

وامل�ساهدة املجردة هي عني اليقني، وال فوق لها اإال التكلف نثۀ ۀ ہ ہہمث 
)التكاثر(، فجعل �سبحانه عني اليقني هي امل�ساهدة بالعني املجردة.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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ومن قواعد ال�رشيعة نثٿ ٿ ٹ ٹٹمث )ص(.
والأنه باال�ستقراء عرفنا اأن ال�رشيعة يف اأحكامها التي تعم علقت معرفتها باالأ�سباب الظاهرة 

العادية لعموم اخللق نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈمث )النساء:165(.
ولو اأجزنا ال�سيام باملجهر؛ لتكلفنا الدخول يف العبادات، وهو خالف منهج ومق�سد ال�رشع 

يف النهي عن التكلف نثٿ ٿ ٹ ٹٹمث.
واإال الأجزنا ا�ستعمال مكربات الروؤية يف روؤية النجا�سة على الثوب واملاء.

والأنه ينبني كثري من امل�س��ائل على روؤية الهالل، وهي من اأكرب امل�سائل مثل ح�ساب العدة 
الت��ي يتعل��ق بها حفظ االأن�س��اب واالأعرا�س، ويتعلق بها ق�س��اء الديون، و�س��يام كفارات 

�سهرين متتابعني، والطالق املعلق، واالأميان، والنذور.
فهل يقال بانق�س��اء الع��دة باالعتماد على روؤي��ة الهالل عرب املجهر املك��رب، ومل ُيَر بالعني 

املجردة اإال بعد يوم؟
ويف ه��ذا الي��وم تبقى املراأة يف ذمة زوجه��ا املطلق وترثه، وهذه امل�س��ائل املرجع فيها روؤية 

الهالل بالعني اأو التمام.
وال يقا���س على النظارة الطبية على العني؛ الأن العم��ل بالروؤية باملجهر للهالل تكبرٌي ملا ال 

يراه النا�س جميعا بالروؤية العادية، فهو تكلف.
واأما النظارة فهي فيما هو مرئي للنا�س يف الروؤية العادية فهي عالج ل�س��عف، فكانت يف 
الهالل تكبري ملا ال ي�س��اهد لعموم النا�س، ويف النظارة تكبرياً ملا ي�ساهده النا�س خللل يف عني 
فرد، فكيف ي�سوى هذا بهذا وامل�ساألة عك�سية؟ فتلك تكلف مذموم واالأخرى عالج م�رشوع، 
وال يقا�س اإال مع ت�س��اوي فرع واأ�س��ل، واحلا�س��ل اأن الله كلف النا�س بالعاديات اجلارية يف 

اخللق روؤية و�سماعا.
فمن كلفهم بغري العاديات فقد خرج عن �سعة التكليف اإىل التكلف يف التكليف.

ونقل روؤية الهالل يف الف�س��ائيات مبا�رشة بوا�سطة تكبريه باملجهر اأو بغري تكبري ال يعترب 
روؤية يجوز بها ال�سهادة اأمام الق�ساء ملن راآها؛ الأنه كنقل خرب من راأى؛ فاملخرب �ساِهٌد، وناقل 

اخلرب لي�س ب�ساهد.
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الصالة في الطائرة:
وال�سالة يف الطائرة اإن دخل الوقت م�رشوعة فر�سا ونفال.

اأما النفل فظاهر؛ واأما الفر�س؛ فالأن وقت الطلب اإذا دخل فقام به املكلف؛ فاإن ال�رشع يعترب 
ا�ستطاعته االأداء يف ذلك الوقت.

ف��اإن مل ي�س��تطع ا�س��تقبال القبلة، جاز اإىل حي��ث اجته لعم��وم نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث 
)البقرة:115( وهذه نزلت ملن مل تتحدد القبلة عنده يف ال�سفر.

واإن مل ي�س��تطع ال�س��الة اإال باالإمي��اء عل��ى مقع��ده يف الطائرة ج��از نثۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈٴۇمث )البق���رة:286(، واإال لل��زم على عادم املاء اأال ي�س��لي اأول الوق��ت انتظارا للماء، 

واملري�س اأال ي�سلي قاعدا اأول الوقت انتظارا لزوال علة تزول اآخر الوقت بخرب طبيب اأو الأثر 
عالج، وال يلزمه ذلك، بل ي�سلي مبا توفر له من اال�ستطاعة.

وقد ثبت اأن النبي å �س��لى الفري�س��ة باأ�س��حابه عل��ى راحلته لعلة املط��ر الكثري على 
االأر�س)1(.

النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا:
ونقل ال�سلوات واالأذان بالتلفزة املبا�رشة من تعظيم �سعائر الله نثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )احلج(.
وال يجوز اأن ياأمت اأحد باالإمام عرب الراديو اأو التلفزة؛ الأنها ال ت�سمى �سالة جماعة، ال �رشعا 

وال لغة وال عرفا؛ لعدم اجتماعه معهم يف حمل واحد.
فاجلماعة من اجلمع واالجتماع، وهذا لي�س منه.

 å 1- أخرجه الرمذي برقم 413 عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النيب
 å يف مس��ري فانتهوا إىل مضيق وحضرت الصالة فمطروا الس��ماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول اهلل
وه��و عل��ى راحلته وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إمياء جيعل الس��جود أخفض من الركوع. 
قلت: ضعيف اإلسناد. وقال النووي يف اجملموع )106/3(: إسناده جيد. وسكت عنه احلافظ يف الفتح، وصححه 
عبداحلق اإلش��بيلي. قلت: فلعلهم احتملوا اجلهالة يف طبقة التابعني كما تقدم، وإال فاحلديث ضعيف، ولكن إذا 

حصل ذلك يف مثل هذا الظرف صحت الصالة.
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اأما من ح�رش اجلماعة ولو امتدت ال�س��فوف كاحلرم وما �س��ابهه، فهو م�س��ل مع اجلماعة 
ل�سدق االإطالق عليه لغة و�رشعا وعرفا.

واإذا انقطع �س��وت املكربات ال�س��وتية، وتع��ذر متابعة االإمام؛ انفرد ال�س��خ�س واأمت على 
حاله؛ الأن هذا هو م�ستطاعه نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(، واإمنا اأجزنا تكبري 

ال�سوت باملكربات هنا لثبوت التبليغ عن االإمام بال�سوت)1(.
الصالة والصوم خارج الغالف الجوي:

ورائد الف�س��اء ي�سلي ال�س��لوات على ميقاٍت و�س��ط ويقدر لذلك قدره؛ حلديث »اقدروا 
لذلك قدره«)2(، ويتجه نحو جهة االأر�س، وجهة الكعبة منها مبا لديه من بو�سلة واإحداثيات.

وي�سوم بوقت اأو�سط االأماكن، وَيْقُدر له.
وراكب القطار كالطائرة.

الفاكس:
والفاك�س من جهة معتمدة اإىل مثلها، ال مانع من اعتماد ما يبعث به من الوثائق: �س��واء يف 

االأنكحة، اأو االأموال، اأو الدرا�سات، وغريها، وللقا�سي حينئذ)3( الق�ساء بها.
اإلحرام في الطائرة ووسائل النقل:

واالإح��رام يف الطائرة والقطار وال�س��فينة يكون مبحاذاة امليق��ات؛ لعموم »هن لهن وملن اأتى 
عليهن من غري اأهلهن ممن اأراد احلج والعمرة«)4(. 

1- قولنا »لثبوت التبليغ عن اإلمام بالصوت« دليله ما أخرجه البخاري برقم 712 عن عائشة á قالت ملا مرض 
النيب å مرضه الذي مات فيه أتاه بالل يؤذنه بالصالة فقال مروا أبا بكر فليصل قلت إن أبا بكر رجل أسيف 
إن يق��م مقام��ك يبكي ف��ال يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله فق��ال يف الثالثة، أو الرابعة إنكن 
صواح��ب يوس��ف مروا أبا بكر فليصل فصلى وخرج الن��يب å يهادى بني رجلني كأني أنظر إليه خيط برجليه 
األرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأش��ار إليه أن صل فتأخر أبو بكر Ê وقعد النيب å إىل جنبه، وأبو 

بكر يسمع الناس التكبري.
2- تقدم خترجيه.

3- أي ألنها من جهة معتمدة إىل مثلها.
4- أخرج��ه البخ��اري برقم 1524 عن ابن عباس قال إن النيب å وقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الش��ام 
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وي�سدق على املحرم يف الطائرة اأنه اأتى على املواقيت فلزمه باملحاذاة.
ويج��ب على الطيار ونحوه من م�س��اعد اأو خمول تنبيه ركاب الطائرة لذلك، وكذا �س��ائق 

القطار، وربان ال�سفينة.
فاإن كان غري م�سلم وجب عليه ذلك عرفا مبقت�سى اإلزام العقد له، واإال ترتب �رشر، والعقود 
ال تت�س��من ال���رشر، فاإن مل يفعل اأحرم احل��اج من بلده وجوبا؛ لئال يتج��اوز امليقات من غري 

اإحرام، فاإن مل يفعل، وجتاوز امليقات بال علم، اأحرم اإن علم من �ساعته وجوبا.
فاإن اأخر اأثم، ويف لزوم الدم اأو عدمه خالٌف معروف يف مثل هذه امل�سائل.

وال�س��حيح اأنه ال تكليف اإال بيقني، اأو غلبة الظن امل�س��تفادة من الدليل، وهذا هنا ال يوجد، 
واإن وجد بع�س االآثار عور�س مبثله.
امتالك التكنولوجيا العسكرية:

اال�سرتاتيجية والتقليدية �سناعة وت�سلحا وخربة جوا وبرا وبحرا، اأمر �رشعي نثۇۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېمث )األنف���ال:60(، وه��ذا 
عام �س��امل لكل اأنواع القوة، ويحرم الدخول يف معاهدات دولية متنع الت�س��لح اال�سرتاتيجي 

على اأهل االإ�سالم، خا�سة ولو اأدخل معها من الدول ال�سعيفة حتليال.
فاإن �س��مل املنع كافة دول العامل الكربى وغريها التزم الكل؛ الأن اأ�س��لحة الدمار ال�س��امل 
من الف�س��اد يف االأر�س فاالمتناع ال�سامل لكافة القوى العاملية عنها واجب ويحرم االنتقائية 

و�سيا�سة الكيل مبكيالني.
والتكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا شرعيا:

وامتالكه��ا فر���س على االأمة، وهو من فرو���س الكفايات، وتاأثم االأمة اإن فرطت، و�س��ائر 
اأنواع التكنولوجيا داخل يف هذا احلكم.

و�س��واء يف ذل��ك التكنولوجي��ا الطبي��ة، اأو االقت�س��ادية، اأو االإعالمية، اأو الهند�س��ية، 
اأو اجليولوجي��ة، اأو التعليمي��ة، اأو ال�س��ناعية، اأو تكنولوجي��ا البنية التحتي��ة الكهربائية 
اجلحف��ة وأله��ل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج والعمرة، 

ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
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واملو�سالت والطرقات واالت�ساالت و�س��بكات املياه والتكنولوجيا الزراعية واجلغرافية 
والتكنولوجيا االإلكرتونية.

اأما التكنولوجيا الطبية فهي و�س��يلة اإىل حفظ النف�س، فو�سائلها لها حكم ما تو�سل به اإليه 
لعموم نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )املائدة:32(.

ودعم هذه التكنولوجيا بحثا ودرا�سة وجتارب، واإن�ساُء مراكز البحث والدرا�سات واجلامعات 
وامل�ست�سفيات العامة واملتخ�س�سة، ودعم الدار�سني يف هذا املجال، كل هذه االأمور وغريها مما 

يخدم هذا املجال داخل يف الفر�س، وهو عيني على الدولة.
والتكنولوجي��ا االقت�س��ادية والتجاري��ة التي ت�س��هل عملية اال�س��تثمار وتب��ادل االأموال 
واخلدمات والت�س��هيالت واأعمال امل�سارف والبنوك والبور�س��ات وال�رشكات واملوؤ�س�سات 

التجارية، خادمة حلاجي من احلاجيات وهو التجارة والبيع وال�رشاء واال�ستثمار.
واحلاجة تتنزل منزلة ال�رشورة، وما خدم احلاجي اأخذ اأحكامه من الو�سائل.

فاالأ�س��ل امل�رشوعية يف كافة هذه الو�س��ائل احلديثة يف تداول املال، وال ي�س��ح منعها بعلة 
، وال يحرم اإال ما ُقِطع  عدم وجود تخريج لها على م�ساألة قدمية عند املذاهب، الأن االأ�سل احِللَّ
بتحرميه من الن�س��و�س ال�س��حيحة ال�رشيحة اخلالية عن املعار�س��ة مع �سحة تنزيل الن�س 

على الواقعة يقينا اأو قريبا منه، بحيث يعد خمالفه منفردا ب�سذوذ من القول.
اث��ة الع�رش ومتفقهته وفقهائ��ه فاأكثه دائر  اأما ما �س��وى ذلك من اخل��الف املحتدم بني بحَّ

على:
ج على قول ال�سافعي، اأو قول اأحمد، اأو مالك، اأو اأبي حنيفة، اأو غريهم؟ هل ُتَخرَّ
وهذا �سوابه اأبعد من خطئه اإىل ال�سواب؛ الختالف واقع احلال اختالفا �سديدا.

بل االأ�س��ل اأن ُيتعامل باحلل املطلق يف االأمور التجارية، وال ي�س��تثنى اإال ما قطع به ن�س��ا، 
وهي موانع خم�سة ا�ستق�سيناها يف فقه االأموال من كتابنا.

والتكنولوجيا التعليمية:
و�سيلة مو�س��لة اإىل مطلوب �رشعي كبري هو: العلم، والتعليم، وخادمة للمق�سد ال�رشعي: 

حفظ العقل.
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فيطلب �رشعا ا�س��تغالل الو�سائل احلديثة خلدمة العلم يف كافة جماالته التي جتلب امل�سالح 
وتدفع املفا�سد.

الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا:
والدرا�س��ة عن بعد بو�س��ائل التكنولوجيا املعتمدة من جهات معتمدة جائزة معتربة اإذا اآتت 

ثمارها امل�سلحية، وهي من التي�سري يف العلم، والتي�سري مطلوب، وهو من قواعد ال�رشيعة.
و�س��ماع العلم يف عل��م ال�رشيعة عرب �س��بكات النت، والقنوات الف�س��ائية، والكا�س��يت، 
و�س��بكات االأثري، والت�س��جيالت ال�س��وتية، من االأمور اجلائزة؛ الأنها و�سيلة الأعظم االأمور 

امل�رشوعة، ويعتمد نقل الفتوى من عامل عرب م�سدر معتمد له.
وقولنا »معتمد« احرتازاً عن م�سدر يتطرق اإليه اإمكان التحريف.

واملونتاج االإعالمي املحرف حمرم نقله؛ الأنه كذب.
ويجوز طلب العلم على العلماء بهذه الو�س��ائل، فيكون للعامل تالميذ عرب العامل بوا�س��طة 
هذه التكنولوجيا، ب�رشط كون �س��ماع درو�سه من م�سدر معتمد ال يحتمل دبلجته وفربكته 

والكذب فيه على العامل.
فاإن اْحُتِمَل اأنه ُعِبَث فيه بق�س واإ�س��افة ل�س��ناعة فتوى يفهمها ال�س��امع على غري ما قاله 

العامل؛ فال يجوز اعتماد ذلك امل�سدر.
اأم��ا اإن كان العامل يف القناة اأو امل�س��در االإعالمي يلقي يف ب��ث مبا�رش بال اإمكان تغيري، اأو 

دبلجة؛ فيجوز االأخذ عنه من هذه امل�سادر ون�سبتها اإليه.
ويج��وز حينئذ اأن يقول التلميذ: حدثنا �س��يخنا، وقد كان الن�س��ائي يقول: حدثنا احلارث بن 
م�س��كني من وراء حجاب واأنا اأ�سمع؛ الأنه كان قد منعه من ح�سور جمل�سه مبا�رشة فا�سطر 

لل�سماع بهذه ال�سفة)1(.

1- قال احلافظ يف فتح الباري )269/5(: وفيه إشارة إىل التفرقة يف صيغ األداء بني األفراد واجلمع أو بني القصد 
إىل التحديث وعدمه فيقول الراوي فيما مسعه وحده من لفظ الش��يخ أو قصد الش��يخ تديثه بذلك حدثين باإلفراد 
وفيما عدا ذلك حدثنا باجلمع أو مسعت فالنا يقول ووقع عند الدارقطين من هذا الوجه حدثين عقبة بن احلارث ثم 
قال مل حيدثين ولكين مسعته حيدث وهذا يعني أحد االحتمالني وقد اعتمد ذلك النسائي فيما يرويه عن احلارث 
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وقد كان ال�س��حابة ي�س��األون الفقيهات كن�س��اء النبي å من وراء حجاب وينقلون عنهن 
العلم واحلديث.

وال فرق اإال البعد املكاين)1(.
ن ال�س��امع ال�س��وت وال�سورة من م�سدر معتمد �س��قط معنى الفارق، واإذا طلب  فاإذا َتيقَّ
التلمي��ذ ع��ن بعد من �س��يخه اإجازة اأج��ازه عن اختبار يتيق��ن به معرفته، ويك��ون يف طبقة 

تالمذته.
النقل من الموسوعات اإللكترونية:

والنقل من املو�س��وعات االإلكرتونية والعزو اإىل كتبها باجلزء وال�س��فحة اأمر ال مانع منه، 
ب���رشط كونه��ا موثقة مقابلة من خ��رباء ومراكز موثوق��ة معتمدة؛ الأنه ال ف��رق بينها وبني 
الكتاب �س��وى ت�س��غري الكتب ت�س��غريا جمهريا اإلكرتونيا بحيث يجمع يف اال�س��طوانة اأو 

الذاكرة الرقمية التي ال تتجاوز االإ�سبع اآالف الكتب وماليني املعلومات.
وهذا من ف�س��ل الله ونعمته على اخللق يف هذا الع�رش، وتق�سري العلماء يف البالغ مع هذا 

التي�سري اإثم؛ الأن التكليف بقدر اال�ستطاعة.
ويف ا�ستطاعتهم ما لي�س يف ا�ستطاعة من قبلهم قبل ثورة العلم التكنولوجي.

والله اأناط التكليف باال�ستطاعة والو�سع نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(.
التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ األصول وبيع الحقوق اإللكترونية:

وال بد من ا�س��تغالل الو�سائل احلديثة يف حفظ املخطوطات وتوثيقها واأ�سولها؛ الأن حفظ 
اأ�سول العلم و�سيلة حلفظه يف اجلملة؛ العتمادها مرجعا وم�سدرا للعلم ب�سحة النقل، وعدم 

اخلطاأ فيه، ون�سبة االأقوال واملذاهب واالجتهادات اإىل اأهلها ن�سبة �سحيحة.

بن مسكني فيقول احلارث بن مسكني قراءة عليه وأنا أمسع وال يقول حدثين وال أخربني ألنه مل يقصده بالتحديث 
وإمنا كان يسمعه من غري أن يشعر به.

1- قولن��ا: ال ف��رق إال البعد املكاني نعين به أن الس��ائل للفقيهة من الصحابة كان م��ن وراء حجاب عن قرب 
خب��الف البث املباش��ر عرب األقم��ار فعن بعد كبري مع مساع ورؤية كٍل صوَت وص��ورَة اآلخر فال فرق إن كان من 

مصدر معتمد.
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وبيع احلقوق االإلكرتونية والقنوات الف�سائية ومواقع �سبكة النت وال�سحف وكافة و�سائل 
االإعالم جائز لعموم نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(.

وو�س��ائل التكنولوجيا اجليولوجي��ة يف علم االأر�س والكون مطلوب��ة �رشعا على جهة 
الو�س��يلة؛ الأن الله طلب ال�س��ري يف االأر�س للنظر والبحث عن كيفية اخللق وبدئه و�سنة 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  نثڻ  في��ه  الل��ه 
ڭ ۇ ۇۆمث )العنكبوت(.

وق��ال �س��بحانه وتع��اىل نثڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳڳمث )يونس(.

وامتالك تكنولوجيا البنية التحتية من �سبكات موا�سالت، وطرقات، وات�ساالت، وكهرباء، 
ومياه، وتعليم، و�س��حة، وتكنولوجيا النه�سة ال�ساملة االإلكرتونية، وال�سناعية، والزراعية، 

واجلغرافية، واالقت�سادية:
�س��ناعًة واخرتاعا وبحثا وتطويرا هو: من فرو�س الكفاي��ات؛ الأن الله اأمر بالقوة واإعدادها 
وهذا منه، والأن الله اأمر باالإ�سالح يف االأر�س وهذا منه، بل من اأظهره واأعاله؛ واأمر باالإح�سان 

نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(، وهذا من االإح�سان.
وبعم��وم الن�س��و�س التي تاأمر بعمارة االأر�س وعدم االإف�س��اد فيها، وهي من الن�س��و�س 

االأ�سول الكربى العامة التي تنظم احلياة اإىل يوم القيامة.
والتكنولوجيا األمنية والقضائية:

االأ�س��ل فيها االإباحة ما مل يح�س��ل بها ما حرمه الله كالتج�س���س والت�س��نت على االآمنني 
لعموم نثڀ ٺمث )احلجرات:12(.

وت�ستعمل التكنولوجيا االأمنية لدفع ف�ساٍد يف االأر�س متوقع يقينا اأو غالبًا ال بالتوهم.
فاإن ح�س��ل تيقن وقوع اجلرمية اأو غلبتها ببالغ من عدل اأو جمهول مع قرائن توؤيده؛ وجب 
ر�سد حترك املجرم املْقِدم على اجلرمية ملنعه قبل اإحداثها؛ الأن هذا من الف�ساد يف االأر�س ويجب 

دفعه ومنعه.
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فاإن ح�س��ل بالغ من جمهول وميك��ن حدوث ما اأخرب عنه للقرائن، وج��ب اتخاذ االإجراءات 
الالزمة لدفع املف�سدة قبل ح�سولها.

وال�رشع ياأمر بدفع الف�س��اد قبل وقوعه؛ ملجرد ح�س��ول خوف معترب بوقوعه فقال نثڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھمث )األنفال(.

واإمنا قلنا عند ح�سول خوف معترب بوقوعه؛ دفعًا للخوف املجرد عن القرائن الواقعية؛ فاإنه ال 
ُيعمل به، قال تع��اىل نثی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مبىب ٱٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺمث )األنف���ال(، ف��اأزال خماوف��ه 
املحَتَمَلة بخداعهم واتخاذهم اجلنوح لل�سلم و�سيلة لالإعداد والغدر بالتطمني من املخاوف، ومل 

يكلفه العمل مبوجبها جمردة.
وق��ال نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃمث )األنفال(، 
وه��ذا الن�س ك�س��ابقه يف الداللة على عدم اعتب��ار املخاوف املجردة؛ فاإن��ه طماأنه ومل ياأمره 

برتتيب فعٍل على اخلوف من خيانتهم.
وُعِلَم بذلك الفرق بني اخلوف املجرد وهو الوهم، وبني اخلوف املبني على واقعية منظورة، اأو 

ملمو�سة، اأو م�سموعة من م�سادر �سحيحة اجتمعت على تاأكيد وقوع ال�رشر.
هذا ما جتتمع به الن�سو�س، والله اأعلم.

توثيق إقامة الحدود:
وال يجوز توثيق اإقامة احلدود اإعالميا كان مرئيا اأو م�سموعا؛ الأن االأ�سل فيها ال�سرت، والأن 

اجلواز ال�رشعي حم�س��ور يف طائفة م��ن املوؤمنني، ويف بع�س احلدود كالزنى نثڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃڃمث )النور(.

والطائفة ت�سدق على واحد واثنني ونحو ذلك، وال حتتمل العموم العام على عموم املوؤمنني 
الأنها حينئذ ف�سيحة، وق�سدها حمرم، وبثها اإعالميا كق�سد الف�سيحة.



589املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 589املقدمة فـي فقه الع�رص588 املقدمة فـي فقه الع�رص 588

ونقل اإقامته å احلد على من اأقرَّ هو نقل ت�رشيع، وهو واجب؛ الأنه من حفظ الدين بخالف 
البث االإعالمي فال يتعلق به م�سلحة معتربة)1(.

المحاكمة وبثها إعالميا:
واملحاكمة العلنية التي تبث عرب و�سائل االإعالم ال مانع منها عند تعلق االأمر بالو�سع العام؛ 
لردع املف�س��دين وبيان العدل يف جمريات ق�س��ية تتعلق بامل�سالح الكربى، وذلك لل�رشورة 

لة. وغلبة امل�سالح، فتقدر بقدرها، وتكون بقرار ق�سائي اأو نيابي اأو جهة خموَّ
واإال فاالأ�س��ل املنع لعموم نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ ہھمث )النساء(.
فهذه الق�س��ايا ونحوها مما تدخل يف مق�س��ود االآية من الق�سايا العينية املح�سورة ال يجوز 
بث املحاكمة فيها على اخللق؛ الأنه ال يخدم امل�س��الح املعتربة وال يدفع املفا�س��د، بل قد يوؤذي 

النا�س فيوؤدي اإىل مفا�سد اأكرب، والأن االأ�سل ال�سرت ال الف�سيحة.
الجريمة والتوثيق اإلعالمي لإلثبات:

وال تثب��ت اجلرائم مبج��رد التوثيق االإعالم��ي للجرمية اإال كقرينة يف حال اعتماد امل�س��در 
قطعيا؛ الإمكان التالعب يف ال�س��ناعة االإعالمية للوثيقة، �س��واء كان بال�س��وت فقط اأو 

ال�سورة اأو بهما.
وقولنا بال�سورة ي�سمل االأ�سخا�س واالأماكن والوثائق امل�سورة املكتوبة.

واالأ�س��ل يف باب جرائم احلدود »ادرءوا احلدود بال�س��بهات«)2(، وال �س��ك يف تعلق ال�سبهة 
القوية باإمكان التزوير يف هذه الو�سائل التكنولوجية يف توثيق اجلرمية.

1- قولنا هذا هو جواب عن تس��اؤل ميكن أن يقال فيه، فلماذا تناقل الناس خرب إقامته å احلد فال فرق بينه 
وبني بثه إعالميا؛ فجوابه أن تناقله ألنه دليل شرعي يف األمر، وحفظه من حفظ التشريع خبالف البث اإلعالمي، 

فإن تناقلة إشاعة ال يرتب عليها مصلحة معتربة.
2- تقدم خترجيه.
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فال تثبت اجلرمية اإال باإقرار �س��حيح، بال اإكراه من فاعلها، اأو ب�س��هادة عدول اأثبات ال يطعن 
فيه��م مبا يعترب يف رد �س��هادتهم، مع كمال عددهم بح�س��ب الواقعة؛ الأن ه��ذا هو ما علق الله 

عليه اإقامة االأحكام.
واالأ�سل عند عدمها عدم احلكم؛ اإذ االأ�سل براءة الذمة عموما، وبراءة ذمة املتهم من الدعوى 

خ�سو�سا، اإال باإثباٍت بالبينات العادلة الناقلة عن االأ�سل القطعي.

V V V V V
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فقه
الطفل والولد

> نثٱٻ ٻ ٻ ٻپمث )الكهف:46(

> »اتق�ا اهلل واعدل�ا بني اأبنائكم«

> �سياع الأم�مة �سياع للطف�لة، وذلك عائد بال�سرر على الفرد والأ�سرة واملجتمع

> الكفاية والرعاية واحلفظ للطف�لة اأم�ر م�ساحلية عظيمة وال�سريعة طالبة لل�سالح

> عمالة الأطفال م�سارها النف�سية والبدنية والأخالقية والتعليمية واحلياتية اأكر من 

م�سال���ح قد يظنه���ا البع�ض، ف�اجب على الدول���ة واملجتمع كفايتهم ومن���ع ا�ستغاللهم 

دفعا لهذا ال�سرر

> العناية ال�سحية واللقاحات حق و�سيلي مرعي يف ال�سرع حلفظ النف�ض الب�سرية
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فقه الطفل والولد
م��ن مقا�س��د ال�رشيعة الكربى، واأحد املقا�س��د ال�س��ت الت��ي تدور عليه��ا ال�رشيعة حفظ 

الن�سل.
فيتعلق به كل ما ي�سلحه ودفع كل ما ي�رشه ويف�سده.

وفر�س يف اجلملة طلب �سبب الولد بالنكاح ال�رشعي، ويحرم التبتل �رشعا)1(.
وي���رشع طل��ب نكاح الأجل��ه يف قول��ه å »تناكحوا تنا�س��لوا ف��اإين مباه بك��م االأمم يوم 

القيامة«)2(.
وي�رشع الدعاء للطفل، ولو قبل ح�س��وله، لقوله å »اإذا اأتى اأحدكم اأهله فقال ب�س��م الله 

اللهم جنبنا ال�سيطان وجنب ال�سيطان ما رزقتنا فق�سي بينهما ولد مل ي�رشه �سيطان«)3(.
وقوله تع��اىل نثڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓمث )الفرقان(. وهذا ي�سمل من خلق ومن مل يخلق.
طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد، وطفل األنابيب:

وي�رشع طلبه، ولو عند كرب ال�سن جدا؛ لقوله تعاىل عن زكريا نثڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈۈمث )األنبياء(.

وقوله نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ 

ڍ ڍ ڌڌمث )مرمي(.

 å 1- أخرجه البخاري برقم 5073 عن سعيد بن املسيب يقول: مسعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول اهلل
على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له الختصينا.

2- أخرج��ه أبو داود 2052 بس��ند صحيح عن معقل بن يس��ار قال جاء رج��ل إىل النيب å فقال إني أصبت 
ام��رأة ذات حس��ب ومج��ال وإنها ال تلد أفأتزوجها قال »ال«. ثم أتاه الثانية فنه��اه ثم أتاه الثالثة فقال »تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم«. وله ش��واهد كثرية حس��نة وصحيحه. وصححه احلاكم يف املستدرك 2685، 

ووافقه الذهيب.
3- تقدم خترجيه.
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وق��ول اإبراهيم نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئمث )الصاف���ات(. ويف االآيتني عدم الياأ�س من طلب 
الول��د، ولو يف انقطاع االأ�س��باب الظاهرة؛ الأنهما طلبا ربهما ذل��ك وقد انقطع العمر وامتنع 

ذلك عادة.
والب�سارة به م�رشوعة لقوله تعاىل نثۈئېئ ېئېئمث )الصافات(.

ويجوز طلب الطفل باالأنابيب مبني الزوج، وبوي�سة زوجته، ويزرع يف رحم زوجته �ساحبة 
البوي�سة، واأما غريها من ال�سور فمحرمة)1(.

والولد هبة ربانية حم�سة متعلقة بامل�سيئة؛ قال تعاىل نثۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ 
ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىىائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

ۈئ ۈئېئېئمث )الشورى(.

فقولنا: هبة.. وما بعدها م�ستنبط من االآية، وال فرق بني ذكر واأنثى يف الهبة الربانية.
المولود األنثى:

ويح��رم التمعر واإظهار ال�س��وء من املولود االأنث��ى، وفعل ذلك من اجلاهلي��ة؛ لقوله تعاىل 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  نثڦ 

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژژ ڑ ڑ ک ککمث )النحل(.

فيحرم اإظهار اال�ستياء بوالدة االأنثى، اأو معاملتها باالإهانة، اأو دفنها حية كما كان يفعل اأهل 
اجلاهلية.

وقد �سوى الله يف احلكم العام بني الثالثة االأمور بقوله نثڑ ڑ ک کمث.
فاال�س��تياء به��ا، اأو اإهانتها، اأو دفنه��ا حية اأمور حمرم��ة، واإن كان بع�س��ها اأكرب جرميًة من 

بع�س.
لذا خ�س بال�س��وؤال جرمية االإعدام لالأنثى �سغرية بدفنها حية، فقال تعاىل: يف اأوائل الوحي 

نثڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄڄمث )التكوير(.
ب الل��ه الكافرين يف قولهم اأن لهم احل�س��نى وه��م الذكور، واأن له م��ا يكرهون وهن  وك��ذَّ

1- تقدمت يف قرار اجملمع الفقهي، وقد ذكرناها يف فقه الطب.
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االإناث، فق��ال تع��اىل نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ې ى ىائ ائ ەئەئمث )النحل(.

فجعل الله الكذب من وجهني: من وجه ن�س��بة االإناث لله، فهذا كذب، فهو �س��بحانه نثپ 
ڀ ڀ ڀڀمث )اإلخالص(.

ووجه اآخر: ت�س��ميتهم احل�س��نى بالذكور، وغري احل�س��نى لالإناث، وهذا ك��ذب، فالولد كله 
ح�سنى يف اأ�سل هبته.

وهذا االأ�سلوب اجلاهلي رده الله، وحرمه يف ن�سو�س كثرية يف القراآن.
واختار الأف�س��ل اأنبيائه ور�س��له هبَته االإناث ال الذكور مع عيب اأهل ال�رشك له باالأبرت اأي: 

مقطوع الن�سل؛ لعدم رزقه ِبَذَكٍر يحمل ا�سمه ون�سبه.
فَردَّ الله هذا الكذب وال�س��خافة والهراء ب�س��ورة م�ستقلة قائال نثڎ ڎ ڈڈ 

ژ ژ ڑڑ ک کک کگمث )الكوثر(.
فاالأبرتية واالنقطاع كائن فيمن عابك ال فيك.

فحالك و�س��اأنك يف رفعة مت�س��لة اإىل ي��وم القيامة، واأم��ا عدوك ولو اأجن��ب الذكور فاإنه 
منقطع.

بل ومن قبل هذا مرمي -عليها ال�س��الم- التي حملت بالر�س��ول عي�سى ابن مرمي \، املب�رشِّ 
.å مبحمد

وقد رفع الله �ساأنها؛ ذاكرا لها يف كتابه اإىل يوم الدين.
وقد رد الله على اأمها ملا و�س��عتها، واأرادت املولود الذكر ليخدم امل�سجد؛ الأنه اأكث قوة من 
االأنثى، فقال تعاىل نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )آل عمران:36(.

ثم قالت نثۅ ۉ ۉې ې ې ېمث فاعرت�س الله قولها مكرمًا ملرمي بقوله نثٴۇ 
ۋ ۋ ۅمث.

ويف االآيات:
1- ج��واز الن��ذر بالولد، ولو حمال جلعله خلدم��ة الدين؛ الأن الله َقِبله ور�س��يه، ومل َيِرْد ما 
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���س ذلك مبرمي، فالت�رشيع عام، وهذا يدخل يف قول الفقهاء »�رشع من قبلنا �رشع لنا اإذا  ُيَخ�سِّ
مل يرد يف �رشعنا ما يخالفه«.

والنذر بجعل الولد كذلك طاعة، والنذر يف الطاعة جائز.
ه  فم��ا دام الولد حتت يد والده فله ذلك حتى ي�س��تقل، فاإن ا�س��تقل وراأى الولد تغيري ما ُوجِّ
له جاز ذلك له يف االأ�س��ل؛ الأنه حر يف ت�رشفات��ه ال يقيدها فعل غريه، اأو نذره، وال اإثم على 

الوالد.
فاإن اأمره والده بطاعته يف الوفاء بنذر الطاعة اأطيع اإن ا�ستطاع الولد.

ف��اإن مل، فال اإكراه، وال اإثم؛ الأن الطاعات متعلقة بالطاقات واال�س��تطاعات نثۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(.

2- وفيه م�رشوعية توجيه الوالد لطفله يف الطاعات.
3- وفي��ه اأن ت�رشف��ات الوالد يف طفله بالنظر ال بال�رشر؛ فقد اأجاز ال�رشع ت�رشف اأم مرمي 

يف توجيهها َحْمَلها خلدمة امل�سجد؛ الأن فيه نظراً بال �رشر.
وَمْن��ُع ت�رشفات االإ���رشار بالطفل والن�س��ل لعم��وم نثڈڈ ژژ ڑ ڑ ک 

ککمث )البقرة(.
4- وفيه: اأن توجيه الوالد لطفله خلدمة خا�سة يف الدين جائز للذكر واالأنثى، بال فرق.

5- وفيه: جواز هبة املجهول؛ الأنها وهبت مرمي لله وال تدري اأذكر اأم اأنثى.
6- وفيه: اأن االأ�س��ل ت�س��حيح النذور والعقود والهبات على ما يطابق الواقع، ال ما طابق 

الظن.
فاأم مرمي �سح هبتها لله بحملها الذي تظنه ذكرا، فخالف الظن ووقع النذر على الواقع.

7- وفيه: العمل بالعموم نثہ ھ ھمث )آل عمران:35(؛ فعمت ذكرا اأو اأنثى.
8- وفي��ه: التفريق بني الذك��ر واالأنثى يف القوة واخللقة للعم��ل؛ الأن الله مل يعرت�س على 

قولها نثۅ ۉ ۉېمث وعقب على قولها نثۆ ۈ ۈمث ا�ستقالال.
الأنه املق�سود من ال�سياق.
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9- وفيه: جواز ت�س��مية املولود اإثر والدته مبا�رشة فاإنها �س��متها م��رمي اإثر الوالدة كما يدل 
عليه �سياق الن�س.

10- وفيه: اإعاذته وذريته من ال�سيطان الرجيم وذريته.
11- وفيه: اأن االأم لها حق يف ت�سمية املولود، وال يخت�س بذلك الوالد.

ذت منه مرمي اإثر  12- وفي��ه: عداوة ال�س��يطان البن اآدم ولو قبل �س��ن التكليف، فاإنها ع��وَّ
والدتها، فدل على مطلق عداوته لبني اآدم ولو طفاًل.

13- وفيه: االلتجاء اإىل الله من عداوة ال�سيطان؛ الأن اال�ستعاذة هي التجاء.
14- وفيه: حت�سني االأبناء من �رشه واأبناء االأبناء واإن مل يكونوا موجودين حينئذ.

15- وفيه: الدعاء للولد وذريته.
16- وفيه: الدعاء لذرية الطفل على االأ�سل مع اأنه قد ميوت، وقد ال ينجب.

17- وفيه: �سمول الذرية اإىل يوم القيامة، ذكورا واإناثا.
18- وفيه: عظيم عطف الوالدة على مولودها واهتمامها به وهي يف اأ�سد حالة من ال�سعف 

اإثر الوالدة و�سدتها واأتعابها.
19- وفيه: اإثبات عداوة ال�س��يطان على االإن�س��ان، وم�رشوعية رقية الولد منه باال�ستعاذة 

وما ثبت يف ذلك من ال�سنن.
20- وفيه: اأنه قد يوؤثر ال�سيطان على االإن�سان طفال مولودا، و�رشره عليه من ذلك الوقت، 

وال �رشر اإال باال�ستحواذ عليه اأو م�سه؛ الأنه ال و�سو�سة باملعا�سي اإال على بالغ اأو مقارب.
21- وفيه: اأن الله ال ي�سيع من تواله؛ فاإن مرمي اأنبتها نباتا ح�سنا وكفلها زكريا.

22- وفيه: اأن لطف الله ورحمته مبرمي من �سغرها، وهي اأنثى.
23- وفيه: م�رشوعية كفالة اليتيم؛ الأن مرمي كفلها زكريا؛ فدل على يتمها، وعلى م�رشوعية 

الكفالة، واأنه تي�سري من الله للعبد.
24- وفيه: جواز القرعة على الُقَرب، فقد اقرتع بنو اإ�رشائيل يف من يكفل مرمي.
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25- وفيه: عناية الله بالعبد اإذا �سخر له عبدا �ساحلا يكفله، فاإن زكريا كان نبيا، وهياأه الله 
لكفالة مرمي.

26- وفي��ه: بقاء املراأة يف امل�س��جد نثېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ 
ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حجمجمث )آل عمران(.

27- وفيه: قدرة الله املطلقة، ومنها رزق العبد بدون �س��بب، بل من عنده �سبحانه وتعاىل 
بال وا�سطة ب�رشية كما كان يرزق مرمي.

واالأ�سباب م�رشوعة: كما اأمر مرمي يف اأ�سد حالتها اأثناء املخا�س اأن تهز جذع النخلة لت�ساقط 
الرط��ب، مع اأنه يعجز عن ه��ز جذع النخلة الرجل مفتول الع�س��الت. ولكنه��ا اآيات لعباده 

�سبحانه وتعاىل.
28- وفيه: اتخاذ املحراب، وم�رشوعيته، وال اإنكار يف ذلك يف �رشيعتنا.

29- وفيه: عدم اإنكار زكريا لهذه الكرامة الربانية لعلمه واإميانه باإمكان ح�سولها، وح�سول 
الكرامات للمراأة ال�ساحلة.

30- وفي��ه: االع��رتاف بف�س��ل الل��ه يف النعم��ة نثىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث 
حجمجمث )آل عمران(.

ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام
قال تعاىل نثڃ چ چ چ چمث )لقمان:14(. اأي: �س��عفا على �سعف. وعند ال�سعف 

تلحق التخفيفات، قال تعاىل نثڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث )األنفال:66(.
فاإن �س��عفت احلامل عن ال�س��يام، اأفطرت ثم ق�س��ت؛ لعموم نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇڇمث )البقرة:184(، و�سعف احلامل عن ال�سيام كاملر�س لوجود ال�سعف 
والوهن املانع من القدرة على ال�سيام نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(، ولي�س 

يف و�سعها ذلك.
اأما احلامل املطيقة لل�سوم بال �رشر فت�سوم على االأ�سل.
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وجتب النفقة عليها حتى ت�س��ع حملها حتى ولو طلقت، بالن�س يف ذلك نثڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )الطالق:6(.

وال نفق��ة لها هذه املدة الطويلة اإال لعلة احلمل، فدل على اأن له ولها حقوقًا خا�س��ة يف فرتة 
احلمل.

وتراعى النفقة بح�سب الو�سع، لقوله تعاىل نثڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک کک کگمث )الطالق(.

العالج للحامل والحمل:
واإن احتاج��ت هي اأو جنينها اإىل ع��الج وجب ذلك؛ الأن الله يقول نثۉ ۉېمث 

)النساء:19(.
ولي�س من املعروف اأن َتْهَلك مر�سا وال يداويها.

واأما الولد؛ فدفع ال�رشر عنه واجب على وليه؛ لعجزه؛ ولقوله تعاىل نثوئ وئ ۇئ ۇئمث 
)اإلسراء:26(. وهذا من حقه؛ الأن حقه االإح�سان اإليه.

فاإن عجز ف�نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(. ويف و�سعه الدعاء؛ فعليه به يف 
هذا احلال ويف كل اأحواله كان مليئا اأو فقريا.

ذمة الحمل المالية:
واحلم��ل ل��ه ذمة مالية فريث، وميل��ك الهبات والنذور والو�س��ايا التي ال حتت��اج اإىل قبول 
معاو�س��ة، واإن احتاج��ت اإىل نوع قب��ول كالقب�س يف الهبة اإال اأن��ه يعفى يف حق اجلنني ذلك 

القب�س؛ لتعذره عليه، وينوب عنه وليه.
اإلجهاض:

ويحرم االإجها�س للحمل، ولو يف بدايته، ولو َعَلقًة؛ الأنه ف�ساد يف االأر�س نثڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.
والن�سل عام، في�سمل خمتلف مراحله من بداية احلمل اإىل نهايته وما بعده.

اإال اإن تب��ني �رشره البالغ على االأم، كاأن اأ���رش بحياتها، ال الأجل خوف وال َعْيلة؛ فاإنه حمرم 
نثۉ ۉ ې ې ېې ى ىائائمث )األنعام:151(.



599املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 599املقدمة فـي فقه الع�رص598 املقدمة فـي فقه الع�رص 598

وال يجه���س الأج��ل عم��ل والدت��ه، اأو درا�س��تها، اأو تاأثري عل��ى اأخيه الر�س��يع، وال جلمال 
ور�ساقة.

وم��ن اأجه�س احلمل الأجل �س��يء من هذا فهو مرتكب لكبرية ذكرت يف اأنواع الف�س��اد يف 
االأر�س.

فاإن كان اجلنني قد نفخ فيه الروح، فاإجها�سه قتل نف�س مع�سومة، وعليه الدية امل�رشوعة.
نسب الحمل:

وفر�س على االأم حفظ ن�س��ب احلمل؛ لقوله å: »اأميا امراأة اأدخلت على قوم من لي�س منهم 
مل ترح رائحة اجلنة«)1(.

ولهذا فر�س على املطلقة احلامل: حرمة الزواج والعقد حتى ت�س��ع حملها؛ حفاظا على حق 
الطفل واأبيه يف الن�سب نثائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )الطالق:4(.

وحرم على معتدة وفاة ولو غري حامل االنتقال من بيت زوجها املتوفى اإال ل�رشورة ما�س��ة، 
وذلك حفظا للحق الن�سبي واالجتماعي واملايل.

دية السقط:
ومن �رشب حامال فاأ�سقطت ما يف بطنها، فعليه ن�سف ع�رش الدية وكفارة �سيام قتل خطاأ 

يف االأ�سل؛ لعدم الفارق.
اإال اأن يقال اإمنا فر�س ن�سف الع�رش الأجل ال�سك يف حياته قبل �رشبه، فاأما اإن تبني حيا قطعا 

ف�رشب بطن اأمه فاأجه�ست؛ فالدية كاملة.
وَي��ِرُد علي��ه احتمال كون��ه ميتا يف بطن اأم��ه، وال يتحقق من حياته اإال بال��والدة، وكل هذا 

الت�رشيع حفظا حلياة الطفل، ولو حمال.

1- أخرجه أبو داود برقم 2265 عن أبي هريرة Ê أنه مسع رسول اهلل å يقول حني نزلت آية املتالعنني 
»أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف شيء ولن يدخلها اهلل جنته وأميا رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه احتجب اهلل منه وفضحه على رءوس األولني واآلخرين«. قلت: هذا إسناد حيسن مثله وتفرد عبداهلل 
بن يونس به مع ذكر ابن حبان له يف الثقات صححه الدارقطين يف العلل مع اعرافه بهذا التفرد كما قاله احلافظ 

ونقله عنه مقرا ومصححا املناوي يف فيض القدير، وصححه يف التيسري )177/3(.
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األدوية الضارة بالجنين:
ويح��رم عل��ى االأم تناول عالجات ت�رش باجلن��ني؛ الأن ال�رشر مدف��وع، ويجب التحري من 

الطبيب املعالج، واإال اأثما؛ الأنه تفريط متعلق �رشره ببدن اآدمي اأمكن دفعه عنه؛ فحرم.
فاإن اأ�سقطته بعالج لزمها الكفارة وهي �سيام �سهرين متتابعني، وكذا يلزم الطبيب املعالج، 
ويلزمهما كذلك ن�س��ف ع�رش الدية، ويدخل يف هذا االإلزام بالدية والكفارة الزوج اإن اأمر اأو 

وافق، اإن كانت موافقته موؤثرة بحيث ال يتم االإ�سقاط اإال بها.
موت األم الحامل بجنين حي:

وم��ن حق اجلنني املفرو�س �رشعا اأن اأمه لو ماتت، وُعِلم حياة جنينها بحركته اأو اأي و�س��يلة 
تدل على ذلك مع ا�ستيفاء زمن احلمل؛ وجب اإخراجه، ولو ب�سق بطن اأمه امليتة؛ لعموم نثٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )املائ���دة:32(؛ والأن تركه للتلف مع ا�س��تطاعة اإنقاذه 
من��ه بال �رشر عل��ى املنقذ مطلوب �رشعا على وجه الوجوب؛ الأن��ه من دفع ال�رشر الفاح�س 

عن احلي.
ال يقام الحد على حامل:

َل النظر فيها اإىل ما بعد و�س��ع  واإذا اأق��رت حام��ل بجرمية وكان حكمها �س��ي�رش باجلنني اأُجِّ
احلمل واالإر�س��اع وجوبا، فاإن مل جتد حا�س��نا له بعد االإر�س��اع اأُْوِقَف احلكم اإىل ا�س��تقالل 

ال�سبي مبنفعة نف�سه؛ للن�س يف مثل هذه احلالة »دعيه حتى ياأكل الطعام«)1(.
السقط:

واإن اأ�سقطت االأم حملها:
1- فاإن تبني منه �سيء من خلقة اآدمي وجب اإكرامه بالدفن؛ الأنه اآدمي. و�سبيل اإكرامه ميتا 

دفنه وجوبا ولو جزءا منه؛ لعدم الفرق؛ الأن العلة االإكرام.
2- واإن مل يتب��ني منه خلقة اآدمي فاإن كان ك�س��يء من حلم فال�س��حيح دفنه الحتمال كونه 
جنين��ا؛ الأنه ي�س��تبعد غريه، اإذ ال ب��د من اأحد احتمالني: كونه جنينا اأو �س��يئا من االأم، واالأخري 
م�س��تبعد لندرة كون ال�سيء اخلارج من اللحم منها؛ الأنه ال يخرج من الرحم �سوى احلي�س اأو 

1- تقدم خترجيه.
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اال�ستحا�س��ة وهو دم النزيف، اأو بع�س الرطوبات، اأو حمل، فيرتجح االأخري يف هذه امل�س��األة؛ 
فيدفن لغلبة االحتمال اأنه جنني مل يتخلق.

والأن الله كرم بني اآدم، فال يرمى يف قذارة بل يدفن؛ الأنه مق�سود االإكرام.
3- اأما اإن ا�س��تهل �س��ارخا ثم مات؛ فاإنه يجري عليه من االأحكام ما على غريه: فيغ�س��ل، 

ويكفن، وي�سلى عليه، ويدفن.
4- فاإن مل ي�س��تهل �س��ارخا وكان قد اكتم��ل خلقه، فله نف�س االأحكام؛ لع��دم الفارق؛ الأن 

االأ�سل اأنه كان حيا ومات.
فاإِْن كان مل يكتمل يف اخللقة، فال ي�س��لى عليه؛ الأننا نقطع بعدم نفخ الروح فيه، فال نقطع 

له بحياة اأ�سال، فيدفن فقط.
والأن اأحكام املوت هي ملن مات عن حياة، ومل يحكم لناق�س اخللقة بحياة اأ�سال.

واالأ�سل يف اجلنني احلياة اإن اكتمل تخلقه للن�س)1(؛ واإال فال.
واجلنني على اأ�سل الفطرة، ويتبع والده امل�سلم يف الدين.

ب��ل وولد الكافر اإن و�س��عته اأمه ث��م مات من حينه، فهو على الفط��رة بدليل الن�س »كل 
مول��ود يول��د على الفطرة«)2(، ف��ال مانع من جريان اأحكام االإ�س��الم دي��ن الفطرة عليه من 
د اأو  تغ�س��يل وتكفني و�س��الة عليه ويقرب يف مقابر امل�س��لمني بخالف ما لو ميز فه��و ُيَهوَّ

�س. ُيَن�رشَّ اأو مُيَجَّ

1- ول��و أن الن��ص ورد يف أن التصوير قبل نفخ احلياة لكن لع��دم إمكان االطالع على كونه قد نفخ أو ال، فنكتفي 
بالتخلق التام دليال على أن األصل أنه كان حيا يف بطن أمه؛ ألن النفخ للحياة فيه بعد اكتمال تصويره نفخ يف زمن 

متالحق مع التصوير ال ميكن ضبطه مبا ميكن أن نعتمده يف الفتوى لنميز بني التصوير التام قبل النفخ أو بعده.
2- أخرج��ه البخ��اري برقم 1358 حدثنا أبو اليمان، أخربنا ش��عيب قال ابن ش��هاب يصلى على كل مولود 
متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة اإلس��الم يدعي أبواه اإلس��الم، أو أبوه خاصة وإن كانت أمه 
على غري اإلس��الم إذا اس��تهل صارخا صلي عليه، وال يصلى على من ال يس��تهل من أجل أنه س��قط فإن أبا 
هري��رة Ê كان حي��دث قال النيب å ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو 

ميجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة مجعاء هل تسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة Ê نثۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋۋمث اآلية.
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حق تسمية الطفل:
واإذا ولد املولود وجب ت�س��ميته؛ لقوله نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )األحزاب:5(. 

وال يدعى اإىل اأبيه اإال با�سمه وا�سم اأبيه، حقيقة اأو تقديرا كابن فالن)1(.
والأن هذا حق من اأ�سل الفطرة واخللقة؛ لقوله تعاىل نثڇمث.

واال�س��م يدخل يف التع��ارف دخوال اأوليا، ولقول��ه نثڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ېمث )الروم:30(.

فجع��ل الدي��ن القيم وفق الفطرة، واال�س��م من الفط��رة، والأن هذا من ال���رشورات؛ ملعرفة 
االأن�ساب، واحلقوق، واالأموال.

وحفظ ال�رشورات واجب، فلو مل يوجد ا�سم جلهلت الر�سالة بجهل ا�سم الر�سول، وجلهل نقل 
اأ�سانيد العلم وال�سنن، و�ساعت احلقوق واأهدرت الدماء واالأموال؛ لتعذر �سبط اجلناة حينئذ.

وهذا كله هو من املعنى احلقيقي لقوله تعاىل نثڇمث.
وذكر الله يف االآية منتهى الن�سب التعريفي، وهو ال�سعب والقبيلة.

فكم ممن ا�سمه زيد يف العامل فاإذا قيل اليماين ح�رش، واإذا قيل اآل فالن ح�رش اأكث، واإذا ذكر 
اأبوه وجده تبني قطعا.

ولذا قال الله نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )األحزاب:5(.
وال يتو�س��ل اإىل التعريف املق�س��ود الذي تقام ب��ه احلقوق والواجبات، وم��ا له وعليه من 

ق�سا�س وديات وديون عادة: اإال با�سمه وا�سم اأبيه وجده ثم قبيلته.
وال يتو�س��ل اإىل التعريف الذي تقام عليه احلقوق عادة بذكر ا�س��م ال�س��خ�س وقبيلته، اأو 

�سعبه)2( مبا�رشة جمردا عن ا�سم اأبيه وجده.
وكثريا ما تتطابق االأ�س��ماء: ا�س��مه، وا�سم اأبيه، وكثريا مع ا�س��م اجلد، والفا�سل ن�سبته اإىل 

القبيلة وال�سعب، فُجِعل التعريف بالنهاية الفا�سلة فا�ساًل.
وال�سعب: ما ن�سب اإىل جغرافيا غالبا.

1- حنو قولنا: ابن خلدون فامسه مقدر، وهذا معروف يف علم الراجم )من نسب إىل أبيه أو جده(.
2- بدون أبيه وجده كزيد العربي فال يتوصل به إىل حفظ احلقوق غالبا.
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والقبائل: ما ن�سب اإىل جد اأو اآل.
فتبني اأن الت�سمية امل�سافة اإىل الن�سب للطفل حق �رشعي، وطبعي، اأو دليلي وجبلي.

ويجب االإقرار بن�سب املولود، فاإن اأنكره العن.
ويكون االإقرار بال�سكوت، والفرح، وقبول التهنئة على االأ�سل.

من يحق له تسمية الطفل:
والطفل ي�سميه والده جلريان االأعراف بذلك ف�سمله عموم نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6( 
والإقرار ال�رشع ذلك زمن الوحي بال نكري والأنه ينت�سب اإىل اأبيه بالن�س نثڳ ڳمث 

)األحزاب:5(، فهو اأخ�س به.
ولالأم ت�سمية ولدها لقوله تعاىل نثې ې ېمث )آل عمران:36(.

فاإن مل ي�س��مياه �س��ماه جده؛ الأنه اأوىل النا�س به بعد اأبويه نثىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حبخبمث )األنفال(.

ويجوز لالإمام واحلاكم ت�س��ميته اإن اقت�سى االأمر: اختياراً وابتداء باأن ياأخذه وليه اإىل االإمام 
ال�سالح لت�سميته.

اأو ا�س��طرارا عن��د عدم ال��ويل، اأو الكافل، اأو تركهم ت�س��ميته، في�س��ميه احلاك��م اأو اجلهة 
امل�سئولة.

وقد كان جماعة من ال�س��حابة يذهبون باأبنائهم اإىل النبي å، فيدعو لهم ويحنكهم، وقد 
ي�سميهم، وهذا ثابت يف ال�سحاح)1(.

ويجوز ت�سميته من اأول يوم؛ كما ح�سل ملرمي اإثر الوالدة كما هو ظاهر �سياق الن�س.
وكما ثبت عن اأ�س��ماء ملا ولدت وهي يف طريقها للحج يف حجة الوداع فبعثت بوليدها اإىل 

ر�سول الله ف�سماه اأول يوم)2(.

1- أخرجه البخاري برقم 5467 عن أبي موس��ى Ê قال ولد لي غالم فأتيت به النيب å فس��ماه إبراهيم 
فحنكه بتمرة ودعا له بالربكة ودفعه إلي، وكان أكرب ولد أبي موسى.

2- أخرجه البخاري برقم 5469 عن أمساء بنت أبي بكر È أنها محلت بعبداهلل بن الزبري مبكة قالت فخرجت 
وأنا متم فأتيت املدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول اهلل å فوضعته يف حجره ثم دعا بتمرة فمضغها 
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وي�رشع ت�سميته يوم �سابعه للدليل »املولود يوم �سابعه ي�سمى ويذبح عنه ويخنت«)1(.
ويذبح فرحا باملولود �ساتان ت�سمى عقيقة، وهي على وليه)2(.

وي�رشع اإثر والدته االأذان يف اأذن املولود، واالإقامة يف االأخرى للحديث)3(.
حكم التلقيحات لألطفال:

ومن حق الطفل اللقاح امل�ساد لالأمرا�س، وهو على وليه.
الأنه يجب على ويل الطفل دفع ال�رشر عنه؛ اإذ هو م�س��ئول عنه؛ لعموم حديث »كلكم راع 

وكلكم م�سئول عن رعيته«)4(: نف�سا وع�سوا وماال ودينا وعر�سا.
وامل�س��ئولية التي يوؤاخذ عليها هي عدم دفع ال�رشر عنه م��ن املهلكات واملتلفات لنف�س اأو 

ع�سو، ووجوُب جلب منافعه وم�ساحله مما يحفظ به الطفل.
ومن ذلك حت�سينه باللقاحات امل�سادة الأمرا�س الع�رش الفتاكة باالأطفال: من �سلل، اأو عاهة 

معيقة يف �سمعه، اأو ب�رشه، اأو عقله، اأو نف�سه.

ثم تفل يف فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اهلل å ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فربك عليه، وكان أول 
مولود ولد يف اإلسالم ففرحوا به فرحا شديدا ألنهم قيل هلم إن اليهود قد سحرتكم فال يولد لكم.

1- أخرجه الرمذي برقم 2832 عن عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده: أن النيب å أمر بتس��مية املولود يوم 
سابعه ووضع األذى عنه والعق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قلت: وهو حسن كما قال الرمذي وله 

شاهد صحيح من رواية احلسن عن مسرة برقم 2840.
2- أخرج��ه الرم��ذي برق��م 1514 عن عبيد اهلل بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رس��ول اهلل å أذن يف أذن 
احلس��ن بن علي حني ولدته فاطمة بالصالة. قال أبو عيس��ى هذا حديث حس��ن صحيح والعمل يف العقيقة على ما 
روي عن النيب å من غري وجه عن الغالم ش��اتان مكافئتان وعن اجلارية ش��اة وروى عن النيب å أيضا أنه 
عق عن احلسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إىل هذا احلديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل 
يف العقيقة على ما روي عن النيب من غري وجه. قلت: احلديث صحيح لغريه وس��ند الرمذي ضعيف. وله ش��اهد 
عنده من حديث علي برقم 1437، وحسنه. وشاهد صحيح عند أبي داود برقم 2843 عن ابن عباس. وشاهد من 
حديث بريدة عن النس��ائي برقم 4166 وس��نده حسن. وله ش��اهد كذلك من حديث عائشة عند احلاكم وصححه 

ووافقه الذهيب برقم 7588.
3- تقدم قبل قليل.
4- تقدم خترجيه.
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فوجب على وليه دفع ذلك ال�رشر عنه باإعطائه اللقاحات امل�سادة لذلك.
فاإن فرط فاأ�سيب ولده ب�سلل، اأو عاهة، اأو �رشر، اأو موت اأثم.

وعلى الدولة توفري ذلك؛ الأنه من رعاية امل�س��الح العامة ودفع املفا�س��د العامة، وهو واجب 
على ويل االأمر و�سلطاته املعنية.

حق اللعب للطفل:
واللعب للطفل حق فطري اأقره ال�رشع، قال تعاىل خمربا عن اإخوة يو�سف نثۉ ې ې 

ې ې ى ىائائمث )يوسف(.
ومن حق الطفل اأن ت�س��رتى له االألعاب ولو م�س��ورة جم�سمة بح�س��ب عرفه وقدرة وليه 

نثڃ ڃ ڃ ڃ چچمث )الطالق:7(.
وقد ثبت يف اأطفال ال�سحابة اأنهم كانوا ُيعَطون اللُّعب وي�سنعها لهم اآباوؤهم واأمهاتهم كما 
ُمون االأطفال تعليما لهم وي�سنعون لهم اللعبة من العهن، وكان لعائ�سة  ورد اأنهم كانوا ُي�سوِّ

لعبة، واأقره å والنقل يف هذا كثري.
ويقا���س عليه ج��واز اأفالم الكارتون، وجم��الت الطفل، و�رشط ذلك عدم ا�س��تمالها على 

ال�رشك اأو الالاأخالقيات اأو تعليم التهتك واملعا�سي.
وقد ثبت عن ابن عبا�س اأنهم كانوا يلعبون وهم اأطفال على باب امل�سجد، وال يعلمون انتهاء 

ال�سالة اإال بالتكبري كما يف ال�سحيح)1(.
وللطفل اللعب بع�سفور اإن كان ال يتاأذى به الع�سفور؛ الأن اإيذاء احلي ممنوع.

وق��د ثبت مرور النبي å على طفل يلعب مع ع�س��فور ا�س��مه النغري فكان å يداعبه 
قائال: يا عمري ما فعل النغري.. وهو يف البخاري.

واحلدي��ث يدل على رعاية ح��ق الطفل يف املالطفة واالهتمام به و�س��وؤاله ول��و من االإمام 
االأعظم.

1- أخرج��ه البخ��اري برقم )842( عن ابن عباس È قال: كنت أع��رف انقضاء صالة النيب å بالتكبري. 
وهو يف مسلم برقم )1344(.
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واإقام��ة اأماكن عامة للعب االأطفال كاحلدائق ونحوها جائز؛ الأن االأ�س��ل االإباحة، وال�رشيعة 
راعية حلقوق الطفل وهذا منها الأنه من اأ�سل خلقته.

الرضاعة الطبيعية:
ومن احلق الواجب للطفل اإر�س��اعه ر�ساعا طبيعيا حتى ي�س��تغني بالطعام، ومتامه عامان، 

وه��و واجب على اأمه، وعلى وليه النفقة، لقوله تعاىل نثھ ھ ھ ھ ےے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭمث )البقرة:233(.

ويف حالة الطالق يبقى وجوب االإر�س��اع على االأم؛ فاإن تعذر ذلك ل�سبب وجب على وليه 
اإر�ساعه عند اأخرى ولو باأجرة نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )الطالق(.

الطفل في أعوامه األولى:
وفر���س على االأم ح�س��انة املولود، وه��ي: القيام مب��ا يحتاجه الطفل من اإطع��ام وتنظيف، 
ومتري�س، واإلبا�س��ه ما يقيه حرا وبردا، ويزينه عرفا، ويدفع عنه و�س��خًا وقذراً وبواًل وغائطًا، 

وعموم �رشر ين�ساأ عن اإهمال يف ح�سانته ومتعلقاتها، ونحو ذلك.
ودليله قوله å »املراأة راعية يف بيت زوجها يف ماله وولده«)1(، وقال تعاىل نثڤ ڤ 
ڦڦمث )الط���الق:6(، اأي: ليل��زم ُكلٌّ م��ا ياأمره به املعروف بني النا�س ب��ال �رشر، ومعلوم اأن 

املعروف بني النا�س هو اأن احل�سانة على الزوجة.
ف��دل على وجوبها عليها، ولذا تقدم االأم على والده عند طلب حق احل�س��انة ولو مطلقة ما 

مل تتزوج.
فلما قدمت �رشعا)2( وق�ساًء عند االختيار)3( واال�سطرار)4(؛ دل على اأنه واجب عليها اأواًل.

1- تقدم خترجيه.
2- قولنا ش��رعا حلديث »أنت أحق به ما مل تنكحي« أخرجه أبو داود يف الس��نن برقم 2278. وهو حديث حسن 

صحيح، وقد صححه احلاكم برقم 2830 ووافقه الذهيب. وهو كما قاال.
3- عن��د االختي��ار أي يف حال عدم اخل��الف وجريان األمور العادية، فإنها راعية يف بيت زوجها ومس��ئولة عن 

ولده.
4- واضطرارا أي عند اخلالف تحُلَْزم قضاء، ويلزم زوجها مبا هو خارج البيت من الواجبات.
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فاإن ُحِكَم للوالد باحل�سانة؛ لعذر من قبل اأمه كطالقها وزواجها؛ لزمه القيام بكل معاين ذلك.

واإن ماتت االأم وجب على والد الطفل القيام بذلك كله مببا�رشة، اأو اإنابة ولو ا�ستاأجر لذلك.
تكليف الطفل برعاية إخوته:

وال يكلف ولد �س��غري بالقيام على اأخيه فيما تقدم من اأمور احل�س��انة؛ الأنه يخرج احل�سانة 
عن مق�سودها، وهي احلفظ؛ والأنه اإ�سقاق.

اإال اإن كان �سيئًا خفيفًا على وجه غري كثري من غري اتخاذ ذلك عادة.
ولو اأمره اأبوه اأو اأمه بذلك فقد كلفاه بغري تكليف �رشعي.

ويوؤجر على طاعة والديه.
ويحرم االإ�س��قاق عليه يف ذل��ك اإال اأن تكون اأخته املقاربة للبلوغ الق��ادرة؛ فتكلف برعاية 
اأخيها ال�سغري تعليما لها، ال اإ�رشارا بها واإ�سقاقا عليها؛ الأنه من م�ساحلها تعليما لها وتدريبا، 

فال مانع.
إرسال الطفل انتفاعا به:

ولوالد اأو والدة اإر�سال طفل خارج املنزل مبا جرى عليه العرف، ك�رشاء غر�س، اأو رمي زبالة، 
اأو حمل ر�سالة، اأو هدية، وغري ذلك.

و�رشطه قدرته على ذلك واالأمن عليه؛ والأن هذا من م�سالح تعليم الطفل ومتر�سه، وال مف�سدة 
فيه؛ فجاز، وجلريان العرف عليه بال نكري، والعادة حمكمة من قواعد ال�رشيعة الكربى.

صحة الطفل:
وي�ساأل ويل االأمر عن االأطفال واأمورهم و�سحتهم.

ويوجه ال�س��عب يف ذل��ك، كما فعل النبي å يف ذلك فقال: »ع��الم تدغرن اأوالدكن بهذا 
االإعالق عليكن بالق�سط الهندي«)1( واحلديث يف م�سلم.

فنهى عن الت�رشفات ال�سحية اخلاطئة مع الطفل، ووجه مبا ي�سلح ذلك.

1- أخرج��ه البخ��اري برقم 5713 عن أم قيس قالت دخلت بابن لي على رس��ول اهلل å وقد أعلقت عليه من 
العذرة فقال على ما تدغرن أوالدكن بهذا العالق عليكن بهذا العود اهلندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات اجلنب 

يسعط من العذرة ويلد من ذات اجلنب. وهو يف مسلم برقم 5893.
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وعلى الدولة توفري التوجيه ال�س��حي والثقافة ال�سحية املتعلقة بالطفل وم�ست�سفيات 
ودرا�س��ات وتخ�س�سات للعناية ب�س��حة الن�سء؛ الأنه من حفظ الن�س��ل، والو�سائل لها 

حكم املقا�سد.
وي��زداد الوجوب اإذا مل تندفع املفا�س��د اإال بذلك كدفع االأمرا�س الع�رشي��ة الفتاكة فيتاأكد 

الطلب حينئذ.
تعليم الطفل:

وتعليُم طفٍل على والده اأو وليه وجوبا، يف االأ�س��ل؛ الأنه من اأعظم م�س��احله وواليته عليه 
والية نظر، وال نظر يف ترك تعليمه، بل م�سارة و�رشر.

ويجب على الدولة توفري كل ما يلزم لتعليمه، وعلة ذلك اأن ترك الطفل بال تعليم مف�س��دة 
ال م�سلحة، واملف�سدة مدفوعة.

وال يت��م اإال بتوجيه االأب، وتي�س��ري الدولة لذل��ك فوجب؛ والأن نظر الوال��د لولده والدولة 
ملواطنيها مبني على نظر امل�سلحة الراجحة. وال م�سلحة يف اإهمال تعليمه ما ينفعه يف دينه 

ودنياه، بل هو مف�سدة منكرة؛ فوجب دفعها.
وكذا حت�سيل ما تدفع اإال به من امل�سالح.

وفر�س على الدولة و�س��ع املناهج التعليمية اال�س��رتاتيجية ال�رشعية وامل�رشوعة مبا يحفظ 
الكليات ال�س��ت: الدي��ن، والنف�س، واملال، والعق��ل، والعر�س، واجلماع��ة. ويحمي البالد من 

التجهيل والتخلف واال�ستعمار الفكري والعقائد املنحرفة والتمييع واالنحالل.
وي�سع املناهج م�سلم عدل خمت�س)1(.

وي�ستعان يف غري مناهج الدين اأو ما ال تعلق له مب�سائل �رشعية بكفء خبري.
ولو بكافر اإن عدم م�سلم خبري؛ ب�رشط حاجٍة �رشوريٍة له، ورقابة، وعدم م�سلم خمت�س.

ومتابعة حت�سيل الولد على والده اأو وليه اأو اأمه، وكذا على املعنيني يف جهة تعليمه.
الأن��ه ق��د يتفلت، اأو يغي��ب، اأو يهمل؛ لقلة عقل ال�س��غري وطي�س��ه، فاحتي��ج ملن ينظر يف 

م�ساحله.
1- راجع »فقه الربية والتعليم« من كتابنا هذا.
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واملكلف �رشعا وليه بحكم الوالية اخلا�سة.
وك��ذا اجله��ة املعني��ة التعليمية بحك��م الوالية العام��ة؛ اإذ الواليت��ان مبنيت��ان على النظر 

امل�سلحي.
ولقول النبي å: »الدين الن�سيحة«)1(، وهذا من الن�سيحة له؛ فاإن اأُهمل فف�سل يف تعليمه 

اأثموا لتفريطهم.
إكرام النشء:

وم��ن احلكمة يف الرتبية اإك��رام الن�سء ُمقاما، وهيئة، ومطعما، وم�رشبا، وتعليما، و�س��حة 
بتو�سط عريف و�رشط قدرة منفق.

الأن هذه االأمور جتلب كثريا من امل�سالح والنفع وقد قال الله تعاىل نثۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )يوسف:21(، وقال نثۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ىائ ائ ەئ ەئ وئمث )يوسف:21(.
فجعل �سبحانه اأمر وزير م�رش المراأته باإكرام مثواه من النعمة والف�سل عليه والتمكني له.
ويف االآية: اأن املراأة ولو كانت عالية القدر كزوجة ملك اأو وزير هي يف االأ�سل الفطري من 

تتوىل العناية بالن�سء؛ الن�سغال الرجل باأموره خارج بيته.
فوجب عليها ذلك؛ وُرِفَع عنه الوجوب ب�س��غله ب�رشوري��ات املعا�س فتعني عليها، وجلريان 

الفطرة اخللقية على ذلك، والفطرة من الدين نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ى ىائ ائ ەئەئمث )الروم(.

ولذا وجبت ح�سانته يف �سن احل�سانة عليها �رشعا، وق�ساء.
ويلزم الرجل النفقة.

والأن الن�سء يف البيت األ�سق باأمه فاأمرت برعايته ن�سا »واملراأة راعية..«)2(.
وت��دل االآية نثۇ ۆمث مفهوم��ا على اأن االإهانة للن���سء يف اأموره ال جتلب 

نفعا، عادة.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.
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وقلن��ا »عادة« لتعليق النفع يف االآية ب�نثۆمث للرتجي اجلارية جماري العادات ال�س��ببية، 
وقد تتخلف قليال، واالأحكام تبنى على الغالب ال على النوادر.

فاالإكرام للطفل واجب يف اجلملة.
تأديب الولد:

وتاأديب الولد بتو�س��ط، ومبا جرى عليه عرف �س��حيح غري معار�س لل�رشيعة -تاأديَب نظٍر 
واإ�سالٍح ال �رشٍر وال اإتالٍف- م�رشوع)1(.

ومنه �رشبه تاأديبا ا�سطرارا بال �رشر يف ع�سو اأو نف�س عند عدم جدوى غريه.
وخا�س��ة على ال�س��الة »علموا اأوالدكم ال�سالة وهم اأبناء �سبع وا�رشبوهم عليها وهم اأبناء 

ع�رش«)2(.
و�رشبه هنا تكليٌف على الويل.

وهو على ال�س��بي تاأديب ال تكليف، واحلكمة منه تعويده على التكليف تدرجا؛ الأنه ال يتم 
لزومه التكليف تاما من اأول حلظة يف بلوغه اإال بتدرج تربية �س��ابقة فوجب قبل البلوغ؛ الأنه 
ال يتم اإال بذلك، كم�س��ح جزء من الراأ�س لتمام غ�س��ل الوجه، وال يقال اإن التكليف نزل فاآمن 

ال�سحابة دون �سابق تربية؛ الأنه نزل تدريجيا فاأغنى عن �سابق تدريج من الرتبية عليه.
ما يحرم في تأديب الولد:

و�س��تم طفل ولو اأخطاأ مبقذع االأ�س��ل في��ه احلرمة، لعم��وم الن�س نثې ې ىمث 
)البقرة:83(، نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )اإلسراء:53(، نثمئ ىئ 

يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جثمثمث )احلجرات(.
ت عند البع�س بقول �سخ�س الآخر هو حمار، اأو كلب، ونحو ذلك. وُف�رشِّ

ولي�س املوؤمن ب�سباب، وال لعان، وال طعان، وال فاح�س، وال بذيء)3(.
وغري هذه من الن�سو�س.

1- خرب لقوله وتأديبه، أي وتأديبه مشروع.
2- تقدم خترجيه.

3- تقدم احلديث يف ذلك وخترجيه.
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وال خم�س�س، فدخل فيها طفل وبالغ وقريب وبعيد.
ويحرم و�سمه، اأو �سعقه بكهرباء، اأو تهديده ب�سالح، اأو اإحراق يف يده اأو وجهه اأو بدنه.

ويح��رم تقييده بربط رجليه، اأو يديه، اأو باأي �س��كل غري ه��ذا، اأو �رشبه مبا يك�رش عظما اأو 
يدمي اأو يق�رش جلدا اأو يغريه لونا، اأو تورمًا.

ويحرم ممار�س��ة اأي نوع من التعذيب النف�سي، اأو البدين؛ الأن هذه من ال�رشر الفاح�س، وهو 
حمرم؛ الأنه ظلم وعدوان.

وحترم اإخافته، فاإن اأخافه فاأ�سيب �سمن، اأو حلقه فهرب فوقع من عال، اأو اأمام �سيارة �سمن، 
اأو اأفزعه فطار عقله اأو ا�ستطلق بوله خوفا، فاإنه ي�سمن ديانة وق�ساء.

المفردات الهامة لتربية الولد:
ويتدرج مع الطفل يف الرتبية، فُيعلَّم �رشوريات الدين، ومكارم االأخالق وجوبا على الوالد 
لولده منذ ال�سغر؛ لقوله å للح�سن وقد اأخذ من متر ال�سدقة: »كخ كخ«، وهذه الكلمة تقال 

للطفل قبل متام نطقه، كما �سياأتي بعد قليل.
وقد جمع الله على ل�سان لقمان مفردات الرتبية، وذكرها تعاىل مقرا لذلك كت�رشيع عام.

فيعل��م التوحيد لل��ه وعدم االإ�رشاك ب��ه نثڤ ڤ ڦ ڦمث )لقم���ان:13(، ويبني له خطره 
نثڦ ڄڄ ڄمث.

وطاعة والديه نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎمث )لقمان(.
ويعلم مراقبة ربه وقدرته ولطفه نثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )لقمان(.

وفر�ٌس اأن ُيعلَّم ال�سالة نثې ې ېمث.
ولقول��ه تع��اىل: نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 

ۋۅمث )طه(.

اأي ا�سطرب عليها دفعا لالنقطاع عن املتابعة واال�ستمرار؛ الأنه واجب م�ستمر.
ويختار لذلك االأ�سلوب احل�سن، كقوله يا بني يف نثې ې ېمث.
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وعموما طوال ُعْمٍر يف اآية نثۓ ۓمث.
ويعل��م القوة يف قول احلق وانتق��اد االأفعال والت�رشفات اخلاطئ��ة كالكذب، وال�رشقة، 

واالأذى، وتخريب االأ�س��ياء، واحل�س��د، وال�س��ب، وترك الدرو�س، والغ�س نثې ى 
ىائ ائمث )لقمان:17(.

وال�س��رب يف حيات��ه على كل م��ا يواجهه من متاعب وم�س��ائب وردود االأفعال ال�س��يئة 
عند م��ن ال يقبل توجيهه، وال يحب��ط ويياأ�س ويه��زم نثەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئېئمث )لقمان(.

��م ترك اخلي��الء يف االأر�س، والفخر عل��ى النا�س بقول اأو فع��ل نثىئ ی ی ی یجئ  وُيعلَّ
حئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )لقمان(، واالختيال يح�سل باالأفعال والفخر يكون بالل�سان؛ 

فجمع بينهما يف الن�س.
وليجتنب ت�سعري وجهه نثېئ ېئ ىئ ىئمث )لقمان:18(.

وهكذا كل ما ينفعه عليه تعليمه لولده حتى هيئة م�سيته نثىب يب جتمث )لقمان:19(.
واأدب نربة �سوته نثحت خت متىتمث )لقمان:19(.

ولُيَقبِّح له ال�س��يئ ب���رشب االأمثال مبا يذمه ويالم�س��ه يف حياته نثيت جث مث ىث 
يثحجمث )لقمان(.

وليفتح له اآفاق احلياة وامل�س��تقبل ويحذره من اأي فعل يوؤدي اإىل البغ�س��اء والفرقة خا�سة 
مع اإخوته نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )يوسف(.
منع الحرام عن الطفل:

ويجب نهي الطفل عن حمرم، تعليما له وتاأديبا.
ومنعه منه ولو باليد حلديث اأن احل�س��ن اأخذ مترة من متر ال�س��دقة وهو �س��غري فقال له 

النبي å: »كخ كخ ال حتل ال�سدقة ملحمد وال الآل حممد«)1(.
1- تقدم خترجيه.
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فزجره عن اأكل مترة ال حتل له مع كونه ال يفهم النهي اإال بهذه الكلمة.
وقوله »كخ كخ« يدل على �سغر احل�سن اآنذاك؛ الأنها كلمة تقال لزجر الطفل يف بداية عمره؛ 

لعدم عقله تف�سيل اخلطاب، فيزجر مبا ينا�سبه ويعيه.
ويدل هذا على زجر الطفل عن املحرمات عموما بالقيا�س؛ لعدم الفارق.

ف��ال يحل اإلبا�س الطف��ل الذكر الذهب، وال احلرير، وال ي�رشب حمرما، وال يطعم حمرما، وال 
ياأتي بفاح�سة.

ويجب منعه من رفقاء ال�سوء.
ويجب ال�سوؤال والتحري عن �سحبته حتى ال يقع يف يد من ال خالق له فيوقعه يف املهالك، 
ويدل له نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث 

)يوسف(. فاإذا حذره والده من اإخوته يف هذا االأمر لغلبة �رشرهم يف ذلك فغريهم اأوىل.
وفر���س �س��د باب االق��رتاب مما قد يوق��ع يف منكر بدلي��ل قوله å: »وفرق��وا بينهم يف 

امل�ساجع«)1(.
فاالأمر بالتفريق اأثناء النوم يدل على حر�س ال�رشيعة على ق�س��دها يف حفظ الطفل، و�س��د 

كل مو�سل اإىل �رشر.
حفظ الطفل من األضرار:

ويجب حفظ الطفل عن املتلفات وامل�رشات:
1- فال يو�سع يف متناول يده ال�سموم واملبيدات، واالأدوية.

2- وال �سالح ناري، اأو حاٌد.
3- وال ما ي�سعل به النار كثقاب اأو والعة، وال غاز، اأو نحوه.

4- وال مفاتيح الكهرباء املفتوحة.
وال يو�س��ع مبكان ميكن اأن يغرق فيه اإن كان مبفرده، كم�س��ابح بيتي��ة اأو بانيو اأو حو�س ماء 

ممتلئ بقرب �سغري يحبو ميكن اأن يغرقه.

1- تقدم خترجيه.
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5- وال يو�سع على �سطح بيت ال �سفري له يتعذر اجتيازه على طفل.
6- وقد نهي عن النوم على �سطح بيت كما يف احلديث ال�سحيح، والطفل له هذا املعنى.

7- وال ير�سل حلاجة يف طريق خموف عليه ك�ساهق.
8- اأو طريق �سيارات �رشيع يعجز مثله عن تفاديه.

9- اأو يجتاز بركة اأو �سدا ال يجتازه مثله.
10- اأو مير بطريق فيه حفريات عميقة يغلب اإ�س��ابته فيها، اأو ع�س��ابات تخطف مثله، اأو 

�سبع يقتله.
11- اأو ي�سافر وحده يف رفقة غري ماأمونة، وطريق ال ياأمن مثله فيه.

12- وال ُيْر�َس��ل الإي�سال م�سد�س ونحوه، اأو �سكني، اأو �سام، اأو ما ميكن اأن يتلفه اأو ي�رشه 
لغلبة ال�رشر فيه عليه.

13- ويحرم اإعطاوؤه ما ي�رشه كدخان وقات؛ الأنه لي�س من الن�سيحة له وال م�سلحته.
14- ويحرم ولو على والد، اأو والدٍة، اإر�سال الطفل للتج�س�س على �سخ�س.

15- اأو تعليمه اأن يكذب اإن �سئل.
16- اأو ي�سب فالنا، اأو يوؤذي اآخر.

17- اأو يتلف اأو ي�رشق.
تهريب األطفال:

ويحرم ا�ستغالل االأطفال لتهريب املخدرات واملمنوعات.
ويجب عقوبة امل�ستغل له عقوبة رادعة.

ويجب حماربة ع�سابات تهريب االأطفال واالأحداث ال�ستغاللهم يف اأمور �سارة كفواح�س 
من لواط اأو زنا اأو دياثة، اأو جتارة االأع�ساء الب�رشية، اأو بيعهم كعبيد اأو ا�ستغاللهم للعمل.

والواجب على الدولة ردع هذه الع�س��ابات امل�ستغلة املف�س��دة يف االأر�س، مبا قد ي�سل اإىل 
اً؛ الأنهم من املف�سدين يف االأر�س نثچ چ  حد القتل اإن اقت�س��ى االأمر ذلك تعزيراً اأو َحدَّ
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ںںمث )املائدة(.

وتقدير العقوبات بح�سب تقدير الق�ساء ونظره.
الطفل وجناياته وشهادته وسجنه

العمد يف جناية الطفل خطاأ.
و�سمان ما اأتلفه من �سيء على وليه.

و�سواء اجلراح وغريها اإال القتل فالدية على عاقلته.
واإن ثبت تغرير �س��خ�س بطفل ميك��ن خداعه الرتكاب جرمية وحثه وت�س��جيعه عليها؛ فاإن 

ِر ال على الطفل؛ الأن الطفل ميكن خداعه عادة بخالف بالغ عاقل غالبا. ال�سمان على املغرِّ
و�س��هادة االأطفال على بع�س��هم قرينة ال حج��ة؛ ل�رشعة جريان الهلع واخل��وف املوؤثر على 

�سبط ال�سهادة حني احلادث.
والإمكان �سغط قريب عليه بعده باأمر كتهديد يوؤثر على اإثباته.

ولقول الله نثڈ ڈ ژ ژمث )الطالق:2(، وهذا تكليف، وال تكليف على غري بالغ 
عاقل، والأن �سهادة ال�سبيان َتِرُدها ال�سبهة املعتربة، فال يقام بها حد اأو حقوق اأو عقود.

و�سجن الطفل حمرم، �سواء من والد، اأو والدة، اأو وليه، اأو حاكم؛ فاإن �رشره عليه كبري.
ولي�س فيه اإح�سان به وال م�سلحة.

وقد قال يو�سف نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀمث )يوسف:100(.
فدل على اأن ال�سجن لي�س من االإح�سان للكبري ف�سال عن طفل.

واإمنا ي�س��جن بالغ را�س��د مطي��ق فيما ال يندفع اإال ب�س��جنه؛ الأنه يتحمل��ه لوفور قوته 
بخالف طفل.

بل يحفظ اإن جنى يف بيت وليه، ومينعه من اخلروج تاأديبا وحفظا حتى يظن انزجاره ويندفع 
ال�رشر.
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أحكام متعددة:
وينظر للطفل يف كل اأموره مبا ي�س��لحه ويدفع عنه ما ي�رش ويف�س��د؛ الأن الدين الن�سيحة؛ 

والأن غ�س الراعي لرعيته حمرم »من مات وهو غا�س لرعيته مل يرح رائحة اجلنة«)1(.
ومن الن�سيحة له تعليمه كل ح�سن، وجتنيبه كل م�ستقبح عرفا اأو �رشعا.

الأن العادة حمكمة.
وهي قاعدة من القواعد اخلم�س التي تدور عليها ال�رشيعة.

فُيَعلَّم مميز م�ستوعب: تنظيم وقته، ونومه، وفرا�سه، وهيئته، ويعّود على ذلك.
وينفر عن كل م�ستقبح يف حياته، واأخالقه، وتعامله، ومدر�سته.

ويعّود على الطموح، فهو اأ�س��لوب االأنبياء كما قال يعقوب لولده يو�س��ف طفال نثٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچمث )يوسف(، ففتح اأمامه اخلري وب�رشه وحثه.
والنبوغ، وامل�س��داقية، وجتنب الغ�س، والكذب، واخلداع، والك�س��ل، والت�س��ويف، وي�سجع 

بثناء عليه، خا�سة اأمام نظرائه، اأو كاإعطائه هدية، وكل بح�سب اقت�ساء ما ينفعه.
ويزوره وليه اإىل مدر�سته؛ الأنها من م�ساحله.

وال يحبطه بتيئي�س، اأو اإ�سماعه اأو�سافا من الكالم توؤدي اإىل اإحباطه.
ولي�س��رب وليه على تعليم��ه وتاأديبه ونفعه، ف��اإن الله اأمر الويل باأمر اأهله بال�س��الة، واأمَر 

بال�سرب على ذلك.
الأن متابعته وا�ستمرار ذلك وحتمل اخلطاأ والك�سل واملخالفة من الطفل مع اإمكان تكرارها 

كثريا يحتاج اإىل �س��رب علي��ه نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 
ۋۅمث )طه(.

وليعلم اأدب النوم، وماذا ي�سنع عند الفزع، واالأذكار، واآداب الروؤيا.

1- تقدم خترجيه.
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ْدُقها وارٌد كروؤيا بالغ. واإذا راأى الطفل يف نومه روؤيا ف�سِ
وقد يتعلق بها خري كثري للولد والأ�رشته وغريهم، ويندفع بها �رش كثري.

واإذا ق�س��ها على والده ا�س��تمع له، ويب�رشه بها وي�سجعه لقوله تعاىل عن يو�سف نثۉ ۉ 
ٻ  ٻ  ٱٻ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ چچمث )يوسف(.
و�رشع من قبلنا �رشع لنا اإذا مل يرد يف �رشيعتنا خالفه، ومل يرد هنا ما يخالف.

وفيه اإمكان روؤية الطفل روؤيا يتعلق بها حدوث اأمر عظيم مما يكون يف امل�ستقبل حقا.
وفيه اال�ستماع من االأب لذلك.

وفيه حتذير الوالد لولده مما ي�رشه يف هذا االأمر، وغريه قيا�سًا.
وفي��ه تنبيه الولد على ال�رشر ولو اأدى اإىل ذكر قريب كاأخ له فيه بال حتري�س، بل يعلل له 

اأن من�ساأ ذلك نزغ ال�سيطان كما يف االآية ال�سابقة.
وفيه فتح باب امل�ستقبل، والتي�سري للطفل، وتذكريه بنعمة الله عليه.

وفيه تذكري الطفل مباآثر ال�ساحلني، وخا�سة من اآبائه لي�سري على ذلك)1(.
العدل بين األبناء

والعدل بني االأبناء واجب لقوله تعاىل نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(.
ولقوله å: »اتقوا الله واعدلوا بني اأبنائكم«)2(.

وعند خالفهم يف�سل بينهم باحلكمة)3( لكثة خالف االأطفال، فاإن بلغوا فبالعدل واحلكمة.

1- ويف قصة يوس��ف من األحكام املتعلقة بالولد الكثري، ذكرناها يف مؤلف مس��تقل وكتبنا عنها كذلك يف مقاالت 
فقه التنزيل.

2- تقدم خترجيه.
3- قلنا باحلكمة، ومل نقل بالعدل؛ ألن العدل هنا قد يؤدي إىل كثرة العقوبة للصغار؛ لكثرة خالفهم.



619املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 619املقدمة فـي فقه الع�رص618 املقدمة فـي فقه الع�رص 618

وال يعطي اأحداً عطية اإال َعَدَل مع غريه نحوه مبا يليق به)1(.
واإن اأعطى عقارا الأحد �ساوى بني االآخرين يف ذلك ذكرا اأو اأنثى.

واإن زوج اأحدهم زوج غريه.
فاإن مات الوالد اأخرج من راأ�س املال من الو�سية الواجبة ما يفي بزواجه.

وكل هذا اأ�سله ما �سبق من الن�س.
وليح��ذر من افتت��ان بولٍد، اأو زوج��ٍة، اأو ماٍل؛ لقوله تع��اىل نثڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک کک ک گگمث )التغابن:14(.
ومع احلذر اأمر بالعفو وال�سفح واملغفرة.

ويح��ذر االلتهاء عن ذكر الله مبال اأو ولد؛ لقوله تعاىل نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےمث )املنافقون(.

وقد يكون الولد عاقا ابتالًء، كولد نوح، فليْدُع له ولي�سرب عليه.
والفخر بالولد حمرم.

وال يج��وز االإعج��اب مب��ال ح��راٍم اأو ظامل وولد منح��رف؛ الأنه��ا اأدوات تعذي��ب يف الدنيا 
نثٱٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺمث )التوبة:55(.

نثۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئىئمث )املنافقون(.

ويحرم اعتقاد اأن الولد اأعطي ملحبة الله ور�ساه عنك، فقد يكون نقمًة ولهوا وعدوا.
والولد يف االأ�سل نعمة ومتاع دنيوي يعطى مل�سلم وكافر نثھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ېېمث  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

1- قلنا عدل مع غريه، ومل نقل أعطي؛ ألن العدل يشمل العطاء املثلي والعطاء اإلكرامي املناسب.
وملا كان قد ال يناسب أن يعطى مثله، كمن أعطى ولده الكبري هبة كسيارة فليس من احلكمة إعطاء طفل ذلك. بل 

حيفظ له ذلك، ويعطيه إذا بلغ ذلك السن.
وكذا من دعم ولده للدراسة خارج البالد مثال مبال كثري، ال يلزمه مثله يف تدريس من يف مكان تكلفته أقل.

وكذلك يعطى الكبري من املصروف ما ال يعطى الطفل، فالعدل كل حبسبه.
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ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ  )س���بأ(، 
ٿ ٿٿمث )آل عم���ران(، نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
نثٱٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ  ھ ھھمث )اإلس���راء(، 

ڀ ڀ ٺٺمث )الكهف(.

V V V V V
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فقــــه المرأة
> نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )البقرة:228(

> نثہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭمث )الن�ساء:32(

> نثک گ گ گ گڳمث )التوبة:71(

> نثپ پمث )الطالق:6(

> احلياة العظيمة م�سدرها الأ�سرة العظيمة، والأ�سرة العظيمة م�سدرها املراأة العظيمة.

> الك����ن كل���ه مرك���ب بذرة �سالب���ة واأخرى م�جب���ة، وبهما تت�ل���د الطاقة، وهكذا 

الرجل واملراأة.

> امل���راأة له���ا احلق�ق كاف���ة �سيا�سي���ة، وتعليمي���ة، واجتماعي���ة، ومالي���ة، واإن�سانية، 

ونف�سية، وطبية

> املراأة تف�سل الرجل يف املرياث يف حالت، وت�ساويه يف حالت، ويف�سلها يف حالت

> املراأة تف�سل الرجل يف ال�سهادة يف حالت، وت�ساويه يف حالت، ويف�سلها يف حالت
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فقه املرأة
امل��راأة جزء خملوق من الرجل ابتداًء لقوله تعاىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀمث )النساء:1(.
وجميع اخلليقة منهما من رجل واأنثى بعدئذ نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث.

وقوله نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چمث )احلجرات:13(.
اإال عي�سى بن مرمي فمن اأنثى وال اأب له اآية للنا�س.

كما خلق اآدم من تراب بال اأب وال اأم، ونفخ الله فيه من روحه.
ومثل عي�سى كمثله نثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇمث 

)آل عمران(.
وامل��راأة ت�س��اوي الرج��ل يف التكلي��ف يف االأ�س��ل، اإال ما خفف عنها منا�س��بة خلا�س��يتها 

الفطرية.
وتت�س��اوى يف اخلطاب يف نح��و نثۇئ ۇئ ۆئمث، وال تخ�س اإال بدليل، وال تفرقة اإال 

بدليل، ولي�س هذا خطابا ذكوريا؛ الأنه ق�سد به الو�سف امل�سرتك ال اجلن�س املعني.
ومن قال اإنه خطاب للرجال وتدخل فيه الن�ساء تغليبا فقد اأخطاأ؛ الأنه نظر با�سطالح النحاة، 

وهو متاأخر عن اأ�سل الو�سع اللغوي.
فاإنهم و�س��عوا هذه االأ�س��ماء على اال�سرتاك املت�ساوي بني الرجال والن�ساء ال على التغليب، 
وبه��ذا يرد عل��ى بع�س من قلدهم يف هذا الع�رش م�س��ميا ذلك »اخلط��اب الذكوري« مظهراً 

الدفاع عن حق املراأة.
وكل قطعي اأو ظني هما فيه �سواء يف التكليف، اإال ما ا�ستثني تخفيفا لهما، كالتخفيف عن 

املراأة يف وجوب القتال يف �سبيل الله، وعن الرجل يف العناية بال�سغار.
والتمعر لوالدة االأنثى من عمل اأهل اجلاهلية املذموم بالن�سو�س.
واالأحكام التي ذكرت يف فقه املولود ال يفرق فيه بني ذكر واأنثى.

واإمن��ا ير�س بول الطفل الر�س��يع قبل اأكله الطعام، ويغ�س��ل بول الر�س��يعة الأنها تبول يف 
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مو�س��ع واحد ف�س��هل غ�س��له بخالف الذكر الر�س��يع فيرت�رش�س متفرقا؛ فخفف ال�رشع يف 
غ�سله بالر�س.

وكل حقوق الر�ساع، واحل�سانة، والنفقات، والرتبية، واالإح�سان: ال فرق بني ذكر واأنثى يف 
ذلك.

- فضل األنثى:
ويزاد لالأنثى ف�سل تربيتها يف قوله å: »من رزق بثالث بنات اأو اثنتني فاأح�سن تربيتهن 

ُكنَّ له حجابا من النار«)1(.
وقد حمل ر�س��ول الله å يف �س��الته اأمامة طفلًة وهي بنت بنته)2(، وكان اإذا �سجد وركع 

و�سعها واإذا قام اأخذها، ومل يقع هذا لغريها من الذكور.
- ال وجوب في ختان األنثى وال تشريع عام:

وختان ذكر واجب، ال اأنثى؛ ويجوز ختانها فاإن ت�رشرت حرم.
وختانها ب�س��ق، وجرح، ورتق بخي��اط للجانبني حتى ال ينفت��ح اإال لزفافها كله حمرم، ومن 

املنكرات.
وفاعله اآثم ولو اأذن له الويل.

ولزم املبا�رش واالآذن اأر�س جراحٍة، وتعزيٌر؛ الأنه تعذيب.
ولي�س للويل ذلك؛ الأنه ال عمل الإذن الويل يف تعذيٍب؛ الأنه خارج النظر امل�سلحي.

وال يدخل هذا التعذيب يف االأذن باخلتان املباح اإن اقت�سى االأمر؛ الأنه اإزالة ي�سرية لزيادة قد 
تت�رشر بها االأنثى يف بع�س البالد.

1- أخرجه ابن ماجة برقم 3669 عن حرملة بن عمران قال: مسعت أبا عش��انة املعافري قال: مسعت عقبة بن 
عامر يقول: مسعت رس��ول اهلل å يقول: من كان له ثالث بنات فصرب عليهن، وأطعمهن، وس��قاهن، وكساهن 
من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. هذا احلديث س��نده عند ابن ماجة صحيح. وله ش��اهد عند الرمذي 

من حديث عائشة وقال حسن مع أن شيخه العالء متهم بالوضع. قلت: وهو يف أمحد برقم 17073.
2- أخرج��ه البخ��اري برقم 516 عن أبي قتادة األنصاري أن رس��ول اهلل å كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رس��ول اهلل å وألبي العاص بن ربيعة بن عبد مشس فإذا س��جد وضعها، وإذا قام محلها. وهو يف 

مسلم برقم 1240.
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وحُتلَّى االأنثى ال الذكر بذهب وحرير.
وتثقب يف االأذنني لعالقة احللي.

وهو اأمر جرت به العوائد، ومل ينكره ال�رشع، وهو واقع يف زمنه å، فدل على اجلواز.
واالإيالم فيه خفيف)1(.

- المرأة واالقتصاد المنزلي:
ومن م�س��الح االأنث��ى تدريبها على ما جرت به العادات، واأقرته ال�رشائع من تدبري �س��ئون 
البي��ت طعاما، و�رشابا، وترتيبًا، وتدبري �س��ئون الذرية، تدريبا لها، وهو من م�س��احلها، ومن 

الن�سح لها و»الدين الن�سيحة«)2(.
وتعليمها ذلك على اأمها؛ الأنها راعية يف بيت زوجها بالن�س)3(.

والأن العادة حمكمة.
وه��ل يلزم هذا اأختها الكربى عند وجود اأم؟ االأ�س��ح ال؛ الأن االأم ه��ي الراعية ال�رشعية اإال 

يف ُيْت��ٍم، فقد يلزم؛ الأنه من الن�س��يحة نثىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 
حبخبمث )األنف���ال(، فاإن عدمت لزم والدها تكليف زوجته االأخرى)4(، فاإن تعذر دفعها اإىل 
اإح��دى قريباته��ا؛ الأن اأويل االأرحام بع�س��هم اأوىل ببع�س، والأنه من عم��وم احلقوق املتعلقة 
مب�ساحلها الهامة نثوئ وئ ۇئ ۇئمث )اإلسراء:26(، فاإن تعذر ا�ستاأجر لها معلمة، فاإن َعِدم 

ذلك �سقط عنه.
- حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات:

ومن حق اأنثى اأن تتعلم وتتاأهل من اأول التعليم االبتدائي اإىل اأعلى امل�س��تويات؛ الأنه يغلب 
عليه امل�س��لحة: اخلا�س��ة لها والعامة للمجتمع، وحت�س��يل ما يرتتب عليه م�س��لحة معتربة 

مطلوب كلي.
1- جواب عن اعراض تريم إيالم احلي.

2- سبق خترجيه.
3- سبق احلديث وخترجيه.

4- قولنا »تكليف زوجته األخرى« أي يف حال عدم وجود أمها، لطالق أو موت، وإمنا قلنا بالوجوب لعموم »املرأة 
راعية يف بيت زوجها« وحلديث جابر.
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والن�س��و�س املتوات��رة يف العل��م وف�س��ل اأهله، وذم اجله��ل عامة؛ فيدخل في��ه ذكر واأنثى 
للعموم.

فتعليمها من م�ساحلها بل من امل�سالح العامة؛ فال خري يف جهل الن�ساء.
وقولنا »من حقها« اأي: ال متنع منه.

وعلى الدولة فعل ذلك؛ الأنه من امل�سالح العامة.
ومل نق��ل يجب؛ الأن الوج��وب اأخ�س من احلق فتاأثم برتك الواجب ال برتك ما هو حقها اإال يف 

تعليم واجبات الدين.
و�رشطه حينئذ التزامها باأحكام �رشعية تتعلق باأحوالها زمانا ومكانا.

فالزمان ما تعلق ب�سنها من اأحكام ككونها �سغرية، وكونها مراهقة، اأو بالغة.
وكون التعليم ليال اأو نهارا.

وكذا ما يتعلق باملكان: كونها يف بيت والدها، اأو وليها، ثم زوجها، وكون تعليمها يف مكان 
ع��ام، اأو خا���س حم�ٍس، اأو خمتلٍط، و�س��ريها اإليه راكبة، اأو راجل��ة وركوبها يف نقل عام، اأو 

خا�س وغري ذلك.
ومن امل�س��لحة ال�رشعي��ة اأن تخ�س باأمور يف املنهج للقطاع التعليمي الن�س��ائي مما هو من 

خا�سية اأحكام املراأة وما هو من فطرتها.
- الزي المدرسي للطالبات:

واإن اأُلِزَمت الطالبات بزي مدر�س��ي، ففر�س على الدولة اإلزامها مبا هو مفرو�س من حجاب 
للمراأة امل�سلمة.

وهو اإخفاء زينة البدن ب�س��رت كامله �س��وى وجه وكفني ففيهما خالف اإال عند ح�سول فتنة، 
فتدفع ب�سرتهما وغ�س الب�رش.

وت�سوية زي مدر�سي اأو تعليمي يف اأي مرحلة بني ذكر واأنثى حمرم.
وعلة التحرمي؛ اأداوؤه اإىل �سقوط فر�س قطعي هو احلجاب على املراأة البالغة، فاإن مل تكن قد 

بلغ��ت فلعلة خمالفة الفطرة، وكل ما خالف الفط��رة فهو غري م�رشوع نثۆ ۆ ۈ ۈ 
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ەئەئمث  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ 
)الروم(، ف�سمى الله الفطرة دينا.

فاإن اأمر به حاكم اأو �سلطة حرمت الطاعة يف ذلك؛ الأن الطاعة اإمنا هي فيما وافق ال�رشع.
فاإن اأدى اإىل خمالفة الفرائ�س بطل االأمر، وُحقَّ لل�سعب م�ساءلته.

فاإن اأ�رش على ذلك فواليته باطلة ووجب عزله؛ الأنه حكم بغري ما اأنزل الله بواحا؛ لقول 
النب��ي å »اإال اأن ت��روا كفرا بواح��ا«)1(، اإْذ احلجاب على بالغٍة فر���سٌ قطعي بالن�س يف 

القراآن وال�سنة.
فاإ�س��دار اأمر من دولة اأو جهة مديرة بتوحيد الزي التعليمي بني اجلن�س��ني يق�س��ي باإبطال 

معلوم من الدين بال�رشورة.
وم��ا اأدى اإىل اإبط��ال �رشوري فهو باطل �رشوري، ويجب اإن��كاره وتغيريه �رشورة، وخلع 

ُم�رشٍّ على اإنفاذه واجٌب.
وال يج��وز لويل الطالبة ت�س��جيلها يف مدر�س��ة منفلتة ع��ن التعاليم االإ�س��المية واالآداب 
واالأخالق، فاإن فعل فهو غا�س لرعيته م�س��يع ملا ائتمنه الله له مما حتت يده، »ومن مات وهو 

غا�س لرعيته مل يرح رائحة اجلنة«)2(.
- المرأة ووسائل المواصالت:

ومن ا�ستاأجر �سائقا خا�سا الإي�سال اأهله وبناته اإىل مدار�سهن وحوائجهن: وجب عليه اختيار 
ان. عدل اأمني ذي دين، ال فا�سق وال َخوَّ

فاإن كان مع هذا م�سنًا متزوجًا فح�سٌن؛ لوفور عقله وُبْعِده عن الطي�س.
فاإن انفرد �س��ائق يف ال�س��يارة مع ام��راأة بالغ، اأو مراهقة كان يف معن��ى اخللوة وقريبا منها، 
واأدى اإىل ن��وع من ف�س��ادها؛ الإمكان نزغ ال�س��يطان بخ�س��وع قول وكالم غ��ري الئق، وهذا 

حمرم وطري��ق اإىل الطمع يف االأعرا���س نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄڄمث )األحزاب(.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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فاإن كانت ال�سيارة معك�سة: فهي كاخللوة؛ فيحرم ركوب امراأة منفردة مع �سائق يف �سيارة 
معك�سة، فاإن كن جماعة زالت اخللوة.

فاإن كان يو�سلها �سائق اجلهة كمدر�سة اأو �رشكة لها �سيارات خا�سة لنقل موظفيها اأخذت 
تلك االأحكام.

واأوُل طالع��ة، وك��ذا اآخُر م��ن تنزل من املوظفات اأو الطالبات مع �س��ائق بانف��راٍد اإن تباعدت 
امل�س��افة قد تكون يف حكم خلوة، اأو قريب منها اإن اأمكن ح�س��ول مفا�س��د اخللوة بخالف ما لو 

قربت امل�سافة، وكذا لو كانت بعيدة لكن ال ميكن ح�سول املف�سدة، وال�رشورات تقدر بقدرها.
وللمرأة قيادة سيارة؛ الأن االأ�سل االإباحة.

ومن منع فعليه الدليل ال�سحيح ال�رشيح اخلايل عن املعار�س واأنى له ذلك؟
ويحرم كونها م�سيفة يف طريان لكثة مفا�سد املهنة عليها.

وكل عمل كان الواقع فيه ح�سول حم�سور �رشعي؛ فالفتوى على حترميه.
ومن اأفتى بحله ب�رشط التزام ال�سوابط اأخطاأ اأو احتال.

اإذ �رشطه ذلك نظري ذهني، ففتواه عن اأمر غري حا�سل، واملطلوب الفتوى يف واقعة حادثة 
بال �سوابط �رشعية.

- المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال:
 å وت�س��در املراأة وعظ الرجال يف امل�س��اجد، واالإعالم، واملجامع العامة مل ُيْعَمل بني يديه

مع احلاجة اإليه.
ولوجود مقت�سياته اأيامه å واأيام خلفائه ومل تفعل الن�ساء ذلك، ومل يوجد مانع.

وهذه هي �رشوط البدعة يف الدين.
وال تخطب جمعة، وال عيدا.

وهذا هو �س��بيل املوؤمنني اأيام الر�س��الة واخللفاء وال�سلف و�سائر االأمة تاريخيا نثڦ ڦ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڍڍمث )النساء(.



629املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 629املقدمة فـي فقه الع�رص628 املقدمة فـي فقه الع�رص 628

اأما اإلقاوؤها كلمة يف حفل اأو ا�س��رتاك يف مداخلة كاالأم�س��ية، فاالأ�س��ل اأنه مباح ب�سوابطه 
�رشعا من قول معروف وح�سمة؛ الأن هذا مع قلة وندرة ال يدخل يف حم�سور �رشعي وا�سح، 

فاإن تبني وقوع ذلك كتربج منع للن�س نثڃ چ چ چ چڇمث )األحزاب:33(.
اأو خ�س��وع بالق��ول وتك���رش ال��كالم نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄڄمث )األحزاب(.
- سجن المرأة:

واالأ�سل حترمي �َسْجن الن�ساء لغلبة املفا�سد.
والأن املراأة عر�س، واإدخالها ال�سجن فيه ت�سييع ملق�سد ال�رشع يف حفظ العر�س)1(.

فاإن ا�س��طرت الدولة لذلك: اأقامت �س��جنا ال يكون فيه عامل اإال منهن، وباإ�رشاف ق�سائي 
ورقابة تامة.

- تجنيد المرأة:
وجتني��د امل��راأة يف اجلي�س مع الرج��ال حمرم، وكذا يف �رشطة، اأو اأم��ن خمتلط، اإال يف قطاع 
�رشطة ن�سائية خال�س باأكمله بطاقم ن�سائي ال يخالطه غريهن، واإمنا جاز يف هذه حتى يتعاملن 

مع مرتكبات اجلرائم من الن�ساء من تفتي�س، وتاأكد من هوية وغري ذلك.
والعلة يف ذلك ما يف جتنيدها من املفا�س��د العظيمة التي تناق�س مق�سد ال�رشيعة يف حفظ 
االأعرا�س واإكرام املراأة و�س��يانتها، فال بد اأن حت�س��ل اأمور خمالف��ة �رشعا بكثة كثرية؛ الأن 
ه��ذه هي طبيعة العمل يف هذه املوؤ�س�س��ة، كخلوة حمرمة، وخدم��ات ثنائية بني رجل وامراأة، 
ودوري��ات ليلي��ة ونهارية ثنائية م�س��رتكة، واالختالط باالأفراد والق��ادة اختالطا خارجا عن 

مق�سود الدين يف حفظ االأعرا�س.
ولذا مل تكلف باجلهاد، ال وجوبا وال ندبا يف االأ�سل.

ومل تخرج امراأة للقتال يف زمن النبي å ومل حتمل �سيفا، وال تقلدت ُعدة.

1- ألن س��جنها متناف مع أحد أكرب مقاصد الش��ريعة وهو حفظ العرض واملرأة هي أصل العرض، وال إضاعة بعد 
سجنها. وملا يكثر يف السجن من إهانة، وتهديد، وتقيق، وعقوبات.

ولتنايف هذا مع فطرتها من رعاية زوج، أو أسرة هلا.
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وخروج بع�ٍس مع زوجها اأو حمرمها؛ ملداواة ال لقتال.
وهما م�س��األتان خمتلفتان؛ فال يقا�س هذا على هذا ال�س��رتاط امل�س��اواة بني اأ�سل وفرع يف 

�سحة القيا�س، وهو ما ال يوجد هنا.
كما اأن خروجها تبع، والتجنيد اأ�سل، ويغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف االأ�سول.

ع ما مل  والتجني��د يوجب القت��ال عليها، ومن اأوجب ما مل يرد الله اإيجاب��ه بالن�س فهو ُم�رشِّ
ياأذن به الله، وال طاعة له)1(.

ودع��وى اأن التجنيد من حقها مردودة بانتفاء كونه حق��ا �رشعيا بالن�س، والحقا وطنيا؛ الأن 
الوط��ن لي�س باإله م�رشع، وال حقا فطري��ا؛ الأن الدالئل الواقعية والتاريخية واالجتماعية تدل 

على اأنه من خالف فطرتها وتكوينها.
والأن املراأة اإن ع�سكرت اقت�سى ت�سييعها لواجب عيني متعلق بالزوج والبيت وبناء االأ�رشة 

و�سيانة �سمعتها وعر�سها من االأذى.
وه��ذه اأوج��ب الفرو�س عليها، وهي مقدمة على غريها م��ن الفرو�س، فكيف والتجنيد لها 

لي�س بفر�س، وال مندوب!؟
ال يتعنت الزوج في منع زوجته اإلجابة للدعوة:

واإجاب��ة الدعوة لعر�س الوليمة م�رشوعة وجوبا لالأمر بها، وهو حق للم�س��لم على امل�س��لم؛ 
حلديث »حق امل�سلم على امل�سلم �ست«، وفيه »واإذا دعاك فاأجبه«)2(.

وياأذن لها زوجها؛ فاإن امتنع فحقه مقدم على حق غريه.
وال يتعن��ت يف منعه��ا؛ الأن��ه لي���س من الع���رشة باملع��روف، وهو ماأم��ور به نثۉ 
ۉېمث )النس���اء:19(، ومنه��ي عن م�س��ارتها والت�س��ييق عليه��ا نثپ پ پ 

ڀڀمث )الطالق:6(.

1- أو من شرع ما مل يرد اهلل شريعته بالنص فهو مشرع ما مل يأذن به اهلل.
وقلنا بالنص ليخرج ما سكت عنه، ومسألتنا هذه منصوص على أنه ال جهاد عليهن وال رباط، فمن ألزمهن خبدمة 

اجليش أو دعا إىل ذلك بال إلزام فهو داٍع إىل ضاللة.
2- تقدم خترجيه.



631املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 631املقدمة فـي فقه الع�رص630 املقدمة فـي فقه الع�رص 630

فاإن تعنت اأثم.
وهل لها الذهاب حينئذ؟

ال�س��حيح ال تذهب؛ الأنه يفتح باب ال�س��قاق بينهما؛ وهذه مف�س��دة ق�سد ال�رشع دفعها بني 
الزوجني حفاظا على االأ�رشة، فيجب دفع ما يو�سل اإىل ذلك.

والأن الظاهر معه عند التناكر والتقا�سي؛ الأن للزوج حقًا عليها اأال ياأذن لها حلاجته لها وحقه 
مقدم، ودعواها اأنه م�س��ار جمرد عن الربهان؛ فهو خالف االأ�س��ل؛ فتكون نا�زشا، واأمره اإىل 

الله، فاإن �سربت ق�سى الله لها.
كوافير النساء

ويجوز لها الذهاب اإىل كوافرية ن�سائية ماأمونة ال اإمكان الطالع الرجال عليها.
وقولنا »ماأمونة«: حلرمة اإظهار زينتها على فا�سقة لقوله تعاىل نثۈ ٴۇمث )النور:31(.

واالإ�سافة تخرج عموم الن�ساء وتخ�س املوؤمنات.
والأن الفا�س��قة ال توؤمتن على االأعرا�س؛ الإمكان ت�س��ويرها، اأو االإيقاع بها: خا�س��ة عند 

كثة الف�ساد.
فاإن كان حملُّ الكوافري خمتلطًا يعمل فيه رجال ون�ساء، اأو تعمل فيه ن�ساء كوافريات للرجال 

والن�ساء، فيحرم الذهاب اإليه؛ حل�سول اإظهار زينتها الأجنبي ال يجوز له االطالع عليها.
وهذا حمرم ن�سا نثں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ەئ وئ  ى ائ ائ ەئ  ې ى  ې  ې ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

حئ مئىئمث )النور(.
ولي�س االأجنبي واحدا من الذين �سملهم اال�ستثناء يف اإظهار الزينة.

- لباس المرأة، وزينتها، واألعراس النسائية:
ولب�س املراأة على ثالث درجات:
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االأوىل: لب�سها اأمام الرجال االأجانب، وهو ما ي�سرت جميع بدنها من راأ�سها وعنقها و�سدرها 
اإىل اأ�س��فل الكعب��ني يف اأقدامها؛ لقوله تع��اىل نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )األحزاب(.
فهذا يف �س��رت كامل البدن ب�س��اتر كاجللباب اأو ما يقوم مقامه مما ي�سرت الزينة ويدفع االإيذاء 

عن املراأة.
واأما ما ي�سرت ال�سعر والعنق وال�سدر فهو اخلمار نثں ڻ ڻ ڻڻمث )النور:31(، 
فاخلمار للراأ�س، واأمر اأن يكون على اجليب وهو النحر وال�سدر، فدل على �سرت ال�سعر والعنق 

وال�سدر.
اأما الوجه والكفان ففيهما خالف م�سهور.

الثاني��ة: الزين��ة التي تلب�س��ها اأمام من يجوز له��ا اإظهارها له من املحارم والن�س��اء والزوج 
والطفل الذين مل يظهروا على عورات الن�ساء.

وهي ما �سنف�سل عنها الكالم يف زينة املراأة بعد قليل.
الثالث��ة: م��ا ال يجوز اإظهاره اإال على زوجها وهي ما بني �رشته��ا وركبتها، واأما االأثداء فلها 

اإظهارهما لالإر�ساع اأمام املحارم والن�ساء.
واأما ما ال ُيْظَهر اإال على الزوج مما بني ال�رشة والركبة فال يجوز اإظهاره ولو على الن�ساء.

وال يج��وز لب�س ما ي�س��فه �س��كال وال حجما وال لونا، فيحرم لب�س مقط��ع يظهر ال�رشة اأو 
»مايوه«، اأو �ساغط ي�سف ال�سوءتني اإال لزوج فقط، و�سياأتي التف�سيل واال�ستدالل.

ويجوز للمراأة ا�ستعمال الزينة ما �ساءت؛ لعموم نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڇڇمث  چ  چ  چچ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 

)األعراف(.
والأن��ه من اأ�س��ل تن�س��ئتها الفطري��ة نثۀ ہ ہ ہمث )الزخ����رف:18(؛ والأن 
االأ�س��ل االإباحة ب�رشط تو�س��ط، ال اإ�رشاف، وال خميلة، وعدم اإظه��اٍر الأجنبي يظهر على 

عورات الن�ساء.
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فجاز حتمري �س��فٍة، وخدين، وبودرٌة، وكحٌل، و�س��بٌغ ل�س��عر راأ�س، اأو ق�س له، وخ�ساُب ما 
جرت عليه العادة.

الحواجب وشعر الجسد:
وجتتنب حترميا نتف حاجب، و�سعر ج�سد على الطبيعة، اإال االإبطني والعانة.

فاالأول للن�س »لعن الله النام�سة واملتنم�سة«)1(.
والثاين لعموم نثۇ ۇ ۆ ۆۈمث )النساء:119(.

واإمنا قلنا نتف �س��عر ج�س��د على الطبيعة؛ الأنه يجوز اإذا نبت ال�س��عر يف اجل�س��م على غري 
الطبيعة العادية لدى الن�ساء فهو حينئذ معاجلة لل�رشر، وهو جائز.

ويج��وز لها �س��بغ اأطراف حاجبها لتدقيقه، اأو كله ب�س��واد على اأ�س��ل االإباحة؛ الأن املحرم 
النم���س وهو النتف، ونحوه مما يزيل ال�س��عر يف احلاجب ولو بحرق طب��ي، اأو حلق، اأو مزيل؛ 

لعدم الفارق.
فاإن كان �س��عر ج�سدها نابتًا على غري عادة الن�س��اء، بل كالرجال، اأو قريبا من ذلك، جاز لها 
اإزالته؛ الأنه لي�س بتغيري ملا خلق الله من فطرة، بل هو معاجلة عيب خرج عن اأ�سل فطرة املراأة 

املخلوقة بها، فجاز الأنه كعالج.
الوصل، والباروكة، واألهداب، وتفليج األسنان:

وجتتنب حترميا و�سل �سعرها للن�س »لعن الله الوا�سلة وامل�ستو�سلة«)2(.
واأوىل منه لب�س الباروكة وهو ال�سعر امل�ستعار يلب�س على الراأ�س.

1- تقدم خترجيه.
2- أخرجه مسلم برقم 5695 عن علقمة عن عبداهلل قال لعن اهلل الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات 
واملتفلجات للحس��ن املغريات خلق اهلل. قال فبلغ ذلك امرأة من بين أس��د يقال هلا أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن 
فأتته فقالت ما حديث بلغين عنك أنك لعنت الوامشات واملس��تومشات واملتنمصات واملتفلجات للحس��ن املغريات 
خل��ق اهلل فق��ال عبداهلل وما لي ال ألعن من لعن رس��ول اهلل å وهو يف كت��اب اهلل فقالت املرأة لقد قرأت ما بني 

لوحي املصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال اهلل عزوجل نثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہہمث )احلش���ر:7( فقالت املرأة فإني أرى ش��يئا من هذا على امرأتك اآلن. قال اذهيب فانظري. قال فدخلت 

على امرأة عبداهلل فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك مل جنامعها.
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ويحرم هذا، ولو لزوج؛ للعموم يف النهي بال تخ�سي�س لزوج اأو غريه.
ويحتمل اجلواز لزوج الأن الباروكة هنا لي�ست و�سال وال تغريرا.

د، واالأ�سل االإباحة، واالإحلاق بالو�سل قد ميكن. واأما تركيب اأهداب الإظهار طوله، َفرتدٌّ
ولنا اأن نف�س��ل يف هذه امل�س��األة فنقول االأ�سل اأنه مباح اإال يف حالة تركيب االأهداب تغريرا 

براغب زواج.
وال يجوز لها برد اأ�سنانها تفلجا وهي ملعونة اإن فعلت ن�سا »لعن الله املتفلجات«)1(.

اإلسراف في الزينة وحرمة إظهارها إال أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء:
واأما لب�سها فتلب�س ما �ساءت من الزينة والثياب بال اإ�رشاف وال خميلة.

وتظهره��ا اأمام من يجوز ل��ه ذلك يف الن���س نثک ک گ گ گ گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئىئمث )النور(.
فاإن اأ�رشفت يف ذلك كمن لب�س��ت ذهبا كثريا خارجا عن التو�س��ط اأثم��ت؛ الإ�رشافها؛ والأنه 

يدعو اإىل الكرب والفخر والبطر غالبا، وما اأدى اإىل احلرام فهو حرام.
ومثل��ه لب�س اأنواع من االأقم�س��ة فائقة الثمن خارجة عن و�س��طية ال�رشيع��ة اإىل حد البذخ 

واالإ�رشاف؛ لعموم نثۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )األنعام(.
لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم:

وجائ��ز لها بني ن�س��اء ماأمونات اأو اأم��ام حمارمها اأو الطفل الذي��ن مل يظهروا على عورات 
ٍة وال ما حتتها  الن�س��اء اإظهار زينتها من �سعر ونحر و�سدر و�س��اعدين و�ساقني ال اإظهار �رُشّ
اإىل الركبة؛ خلروجه عن التو�سط اإىل الذم الوارد يف حديث »ن�ساء كا�سيات عاريات مائالت 

1- تقدم خترجيه.
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مميالت ال يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها«)1(، والأنه لي�س من لبا�س التقوى نثڇ ڇ ڇ 
ڇڍمث )األعراف:26(، والأن ما حتت ال�رشة وفوق الركبة ال يتم ال�سرت للعورتني اإال ب�سرتهما، 
وما اأدى اإىل انك�س��اف العورة فهو من عمل ال�سيطان نثگ گڳ ڳ ڳڳمث 

)األعراف:27(.
فنزع اللبا�س حول ال�سوءتني فوق الركبة وحتت ال�رشة و�سيلة اإىل اإظهار العورة حال احلركة 
واجللو�س واالرتفاق وال بد، وهذا عمل �سيطاين الإظهار العورات وما كان كذلك فهو حمرم 

كما يف االآية.
ولب�س مقطع يظهر ال�رشة وما حتتها كاأ�سفل البطن واخل�رش، اأو يظهر �سيئا من فخذها كله 

حمرم اإال منفردًة اأو لزوج.
وم��ن قواعد ال�رشيعة املجمع عليها ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب، كغ�س��ل �س��يء من 

الراأ�س ال�ستيعاب الوجه الأنه ال يتم اإال به.
فكذلك هنا ال يتم �س��رت ال�س��وءات اإال بلب�س يعم الركبتني ويغطي ال�رشة ويكون وا�سعا ال 
�س��يقا ي�سف العورتني، واإال اأخذ حكم الك�سف لورود النهي عن �رشب الرجل دفعا لك�سف 
الزينة �سماعا لتخيل خلخال نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئمث )النور:31(، فمن 
باب اأوىل واأ�س��د املنع من لب�س �ساغط على ال�سواأتني ي�سف حجمهما، اأو �سكلهما بالروؤية؛ 

فهذا حمرم حتى على الن�ساء؛ الأنه ال ي�سح ك�سف العورتني اإال للزوج.
فيحرم ما كان ك�س��فا لهما ل�س��فافية اللب�س، اأو �سيقه ال�س��اغط املبني للعورة و�سفها اأو 

�سكلها اأو حجمها.
والأنه م�س��مول بحديث لعن الكا�س��يات العاريات؛ لعموم النهي فيه »�سنفان من اأمتي مل 
اأرهما ن�س��اء كا�س��يات عاريات مائالت مميالت ال يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها واإن ريحها 

ليوجد من م�سرية كذا وكذا، العنوهن فاإنهن ملعونات«)2( اأخرجه م�سلم.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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وال يجوز لها لب�سه ولو بني ن�ساء ثقات، ولو اأما اأو اأختا؛ الأنها عورة جممع على حترمي اإظهارها 
اإال لزوج ملا �سبق من اال�ستدالل وحلديث »غط فخذيك فاإنهما عورة«)1(. وهو �سحيح.

ولقوله تعاىل نثگ گڳ ڳ ڳڳمث )األعراف:27(.
والقبل والدبر هما ال�سوءتان دخوال اأوليا قطعيا، وما حولهما اإىل ال�رشة والركبة ياأخذ احلكم.
الأن �س��رت ال�س��واأتني ال تتم اإال به فوجب؛ الأنه و�س��يلة اإىل واجب كغ�س��ل �سيء من الراأ�س 

لتيقن غ�سل جميع الوجه.
ولقوله تعاىل نثڇ ڇ ڇ ڇڍمث )األعراف:26(، ولي�س هذا من لبا�س التقوى، وغري 

لبا�س التقوى لي�س بخري مبفهوم االآية.
وكذا اإخراج اأثداء حمرم اإال الإر�ساع اأمام غري اأجنبي من الرجال.

والحاصل أن لبس الضاغط والمقطع والش��فاف ومما يظهر حجم العورة أو شكلها 
أو »المايوه« محرم إال لزوج:

ويحرم لبا�س �س��فاف ترى منه العورة اأو تالحظ، اأو �س��اغط ي�س��ف العورة لقوله تعاىل 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  نثۆئ 
مئىئمث )الن���ور(، فنهى ع��ن فعل ينبئ عن وجود زينة باطنة ولو �س��ماعا موؤديًا اإىل 

تخيل زينة باطنة كخلخال.
فباالأوىل ما لوحظ من العورة بالروؤية ل�سفافيته اأو �سغطه.

فهو مظهر بامل�س��اهدة مل��ا خفي من الزينة، واأْوىل بالتحرمي يف مو�س��ع م��ن العورة املحرم 
اإظهارها اإال على الزوج، كاالأرداف واالأفخاذ وما بني �رشة وركبة فلب�س �س��اغط اأو �س��فاف 
ع عليها ال يوؤثر يف ال�س��رت؛ الأنه ي�س��ف العورة بامل�ساهدة، فهو اأ�سد من حترمي �رشب  اأو ُمّقطَّ
رجلها لي�س��مع خلخالها الرجال، والأن الله جعل من عمل ال�س��يطان فعل ما يظهر ال�س��واأتني 
ڳڳمث  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  نثژ 

1- أخرجه الرمذي برقم 2798 عن أبي الزناد أخربني ابن جرهد عن أبيه: أن النيب å مر به وهو كاشف عن 
فخذه فقال النيب å غط فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قلت: وهو كما قال.
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)األع���راف:27(، ولب���س ه��ذه االأمور اأمام غ��ري الزوج هو يف ه��ذا املعن��ى؛ الأن غايته اإظهار 
العورتني �سكال اأو حجما اأو لونا فكان من عمل ال�سيطان.

والأنها كا�سية عارية مائلة اإىل االإفراط املوؤدي اإىل العري املحرم، مميلة لغريها من الن�ساء اأن 
يخرجن عن التو�سط وال�سرت اإىل ذلك، وهذا حمرم بالن�س)1(.

فيحرم لب�س ال�ساغط، اأو ال�سفاف اأو املقطع اإن و�سف عورة اأمام غري زوج.
ولو من املحارم والن�ساء.

وهو لي�س من لبا�س التقوى املاأمور به نثڇ ڇ ڇ ڇڍمث )األعراف:26(، اأي: الب�سوا 
لبا�س التقوى وهو عام.

وا�ستثنى الزوج حلل نظره اإىل ما �ساء من زوجته.
الشرط في إظهار الزينة في األعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال:

وال�رشط يف اإظهار الزينة املباحة يف االأعرا�س اأو غريها: اأالَّ يوجد بينهن رجل)2(، اأو طفل يظهر 
على عورات الن�ساء؛ للن�س نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئمث )النور:31(.

وامتناع اإمكان م�ساهدتهن منهم مببا�رشة، اأو توثيق م�سور.
ولذا حرم اإدخال اجلواالت املزودة بالفيديو، وكامريات الت�سوير اإىل اأعرا�س الن�ساء.

وكذا يحرم ت�س��وير عام بالفيديو، اأو الفوتوغرايف يف العر�س العام للن�س��اء؛ لغلبة انت�سار 
ال�سور، وت�رشبها.

فيقع من ال�رشر لالأعرا�س ما تنهى عنه ال�رشيعة؛ الأنها يف العر�س تظهر اأمام الن�س��اء من 
الزين��ة ما حرمه الل��ه اأن يظهر على اأجنبي مم��ا يتعلق باملراأة من الفتنة: م��ن زينة، وحركات، 

ورق�س، ولهو، ولعب قويل، وفعلي.
وقلن��ا: يف العر�س العام؛ الأنه ميكن ا�س��تثناء ت�س��وير خا�س يف يد ام��راأة معينة اأمينة اإن 

تيقن حفظه.
1- تقدم خترجيه.

2- مل نق��ل أجن��يب ألنه قيد ال فائدة فيه؛ ألن األعراس جتتمع فيه النس��اء، فل��و جوزنا لرجل احلضور لوجود 
حمارمه من النساء يف العرس؛ لكان بالنسبة لغريهن أجنبيا؛ حيرم إظهار الزينة عليه.
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وحينئ��ذ فال يجوز اأن يطلع على ذلك اإال الن�س��اء، اأو م��ن يجوز له االطالع على زينة املراأة 
من املحارم ملن هن يف ال�سورة.

الصالة في العرس وحكم األصباغ والخضاب:
واإذا ح�رشت ال�س��الة وجب على الن�س��اء يف العر�س ال�س��الة يف وقتها، ويحرم تركها اأو 

تاأخريها حتى يخرج الوقت.
ولي�س بعذر ذهاب االأ�س��باغ مباء الو�س��وء خا�س��ة ممن ميكنها احلفاظ على و�سوئها 

عدة �سلوات.
وميكن القول بجواز جمع ال�س��التني الظهرين والع�سائني باإمتام ملن ي�سق عليها التوقيت يف 

العر�س نظرا حلديث ابن عبا�س يف ال�سحيحني)1(.
ويجب لل�سالة �سرت �سائر اجل�سد بلب�س جلباب اأو نحوه وخمار اإال الوجه والكفني للن�سو�س 

الكثرية يف ذلك.
واخل�س��اب واالأ�س��باغ على االأظافر واالأيدي وال�سعر ال مانع منه، وال يوؤثر على الو�سوء؛ 
الأن خ�س��اب االأيدي وتغيريها باالأ�س��باغ من فعل الن�ساء منذ القدم، ويف زمنه å اأقره بل 
��ل بني ما مينع الو�س��وء مما مل مينع، ومل يبني تعار�سه مع الو�سوء من  وحث عليه)2(، ومل ُيَف�سِّ

عدمه، فدل على اإطالق االإباحة.
وقد كان الرجال والن�ساء يلبدون روؤو�سهم.

1- أخرجه مسلم برقم 1667 عن ابن عباس قال مجع رسول اهلل å بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء باملدينة 
يف غ��ري خ��وف وال مطر. يف حديث وكيع قال قلت البن عب��اس مل فعل ذلك قال كي ال حيرج أمته. وفى حديث 

أبي معاوية قيل البن عباس ما أراد إىل ذلك قال أراد أن ال حيرج أمته.
2- أخرجه أبو داود برقم 4168 عن عائش��ة á قالت: أومت امرأة من وراء س��ر بيدها كتاب إىل رس��ول اهلل 
å فقب��ض الن��يب å يده فقال »ما أدرى أيد رجل أم يد ام��رأة«. قالت بل امرأة. قال »لو كنت امرأة لغريت 
أظفارك«. يعنى باحلناء. قلت: إسناده ال بأس به. وحسنه املناوي يف التيسري بشرح اجلامع )605/2(. وقال ابن 
عدي يف الكامل غري حمفوظ. وتابعه الذهيب يف امليزان ناقال عنه. ونقل يف فيض القدير عن أمحد يف العلل أنه قال 
حديث منكر، ثم قال أحاديث احلناء ضعيفة أو جمهولة. قلت: وحس��نه األلباني، ومل أجد له ش��اهدا أو متابعا 

ولذلك فالراجح تضعيف األرناؤوط له يف تعليقه على املسند وإن كان حيتمل التحسني يف هذا الباب.
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والتلبيد كال�سمغ واملثبت على ال�سعر وهو اأ�سد من االأ�سباغ.
وكانت ت�سبغ الن�ساء بزعفران وحناء وغري ذلك، بال نكري يف عهد النبوة وال تف�سيل.

فدل على االإطالق.
ومن قال اإنه مينع ماء الو�سوء ُعْوِر�س بنحو وجود نحو د�سم ُيْزلق املاء ومينعه عن اجللد مع 

�سحة الو�سوء فيه.
وال يقا���س على »اجلوانتي« واحلوائل حتى يقال اإنها موانع للماء عن و�س��وله اإىل الع�س��و 
حال الو�س��وء فوجب اإزالتها، وكذلك االأ�سباغ واخل�ساب؛ الأن االأ�سباغ واحلناء ونحوهما مما 
يغلب مالب�س��ته من الرجال والن�ساء من زمن النبوة، فلو �رشط اإزالته لتعذر وع�رش، وامل�سقة 

مدفوعة نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )احلج:78(.
اأما اللفافة االختيارية بال مر�س كاجلوانتي مثال؛ فاإنها مما ي�ستغنى عنه عادة وال يلب�س غالبا 

فوجب خلعه حال الو�سوء، بخالف ما لو كانت مو�سوعة ملر�س ك�سور اأو جروح.
�س ملري�س اجلبرية يف ترك غ�س��ل الع�سو للتعذر، وال�رشر؛ الأنها كالدائم، ولعموم  ولذا ُرخِّ

نثڈ ژ ژ ڑمث )النور:61(.
مة. كَّ و�سبغ ال�سعر جائز مبا ت�ساء اإال اإن خرج عن العادة الأنها حُمَ

الوشم:
والو�سم حرام للن�ساء والرجال للن�س »لعن الله الوا�سمات وامل�ستو�سمات«)1(، وال فرق بني 

رجل وامراأة يف التكليف على االأ�سل.
ومن ا�ستطاع اإزالته وجب ذلك الأنه اإزالة منكر، واإال تاب اإىل الله وا�ستغفره.

وال�س��حيح عدم تاأثريه على و�س��وء، وال �س��الة؛ لع��دم الدليل، مع الن���س على منعه 
والت�سديد فيه.

فدل على عدم تاأثريه.
وم��ن زعم اأنه يبطل ال�س��الة ق��ال حمتجا: الختالطه بال��دم، والدم جن���س ظاهر على بدن 

امل�سلي، فوجب اإزالته، واإال بطلت ال�سالة.
1- تقدم خترجيه.
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 å واجلواب اأن امل�سقة جتلب التي�سري، واأن تاأخري البيان عن وقت احلاجة ال يجوز، ومل يبني
ه��ذا احلكم -اأي اإبطاله لل�س��الة واأنه جن���س- مع بيانه احلرمة، فدل على اأن��ه معفو عنه، واإال 

لوجب على الر�سول å بيانه؛ الأنه حكم �رشعي متعلق باأهم العبادات وهي ال�سالة.
فمن ادعى بطالن ال�سالة به فعليه الدليل ال�سحيح ال�رشيح اخلايل عن املعار�سة.

الطيب والعطور:
ومن ذهبت اإىل عر�س فيجوز اأن تتطيب بطيب الن�ساء، وخريه ما جاء يف الن�س، وهو ما ظهر 

لونه وخفي ريحه كما يف الن�س »طيب الن�ساء ما ظهر لونه وخفي ريحه«)1(.
وجتتنب ما له ريح ظاهر من العطور والبخور، اإن كانت خارجة اإىل �س��وق اأو عمل ملرورها 
باأجان��ب من الرجال للن�س »من تطيبت فال ت�س��هد معنا ال�س��الة«)2(، »ومن تطيبت لي�س��تم 
النا�س ريحها فهي زانية«)3(، اأي يف االإثم؛ الأنها ت�س��بب الفتنة للنا�س، فيرتتب عليه زنا العني 

وزنا االأنف، وهو النظر وال�سم كما يف احلديث ال�سحيح.
والعدس��ات الالصقة بالعني التي تو�س��ع لزينة املراأة)4(، ال مانع منها، اإن مل يكن بها �رشر 

غالب على العني؛ الأن ال�رشر مدفوع.
وجوازها؛ الأنها يف معنى الكحل.

والأن الزينة االأ�سل فيها االإباحة بالن�س، وهذه منها.

1- أخرج��ه الرم��ذي برقم 2788 عن عمران بن حصني قال: ق��ال لي النيب å إن خري طيب الرجل ما ظهر 
رحيه وخفي لونه وخري طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه ونهى عن ميثرة األرجوان. هذا حديث حسن غريب 

من هذا الوجه. قلت: وهو كما قال. وله شاهد من حديث أبي هريرة حسن عنده.
2- أخرجه مسلم برقم 1025 عن زينب امرأة عبداهلل قالت قال لنا رسول اهلل å »إذا شهدت إحداكن املسجد 
فال متس طيبا«. ويف مس��لم أيضا برقم 1026 عن أبي هريرة Ê قال: قال رس��ول اهلل å »أميا امرأة أصابت 

خبورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة«.
3- أخرجه النس��ائي بس��ند حسن برقم 5126 عن أبي موسى األش��عري قال: قال رسول اهلل å: أميا 
امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من رحيها فهي زانية. وصححه احلاكم يف املستدرك برقم 3497. 

وقال الذهيب صحيح.
4- خرج بها الطبية فال شك يف حلها.
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وترقي��ق حاج��ب بلون كلون الب���رشة لتحديده ال مانع منه على اأ�س��ل االإباحة؛ الأن املحرم 

النم�س وهو النتف، وقد تقدم.
المرأة والبيت:

املراأة راعية يف بيت زوجها: اأ�سل من االأ�سول ال�رشعية املن�سو�سة يف الباب.
وه��و ي��دل على وجوب رعاية امل��راأة بيت زوجها؛ الأن��ه خرب يراد به االأم��ر، بداللة حتميلها 

م�سئولية ذلك ن�سا يف قوله å يف هذا احلديث »وهي م�سئولة عن رعيتها«)1(.
والرعاية كلمة جامعة ملعاين احلفظ.

وهي هنا ت�سمل كل ما يتعلق بحفظ املال والولد واالأهل.
حفظ ولدها وولد زوجها، فالولد حفظه يكون بحمايته من كل �رشر، ومف�سد، ومتلف يف 

ج�سد، اأو ع�سو، اأو ُخُلق، اأو نف�س، اأو عقل، اأو دين، اأو عر�س.
فتقوم على طفلها، وطفل زوجها بذلك ملا �سبق من الن�س.

وبدليل حديث جابر اأنه تزوج من تقوم على اأخواته ومت�سطهن فاأقره å بالن�س)2(.
وما احتواه بيت زوجها مما يحتاج اإىل رعاية جرت العادة برعاية الزوجة له؛ فاإنه واجب عليها 

ذلك لعموم امل�سئولية يف الن�س.
والأن العادة حمكمة، والأن الله اأمر بالع�رشة مبا جرت عليها االأعراف، وهذه منها نثۉ 

ۉېمث )النساء:19(.

1- تقدم خترجيه.
2- أخرجه البخاري برقم 2097 عن جابر بن عبداهلل È قال: كنت مع النيب å يف غزاة فأبطأ بي مجلي 
وأعيا فأتى علي النيب å فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي مجلي وأعيا فتخلفت فنزل حيجنه 
مبحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول اهلل å قال: تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت 
بل ثيبا قال أفال جارية تالعبها وتالعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة جتمعهن ومتش��طهن وتقوم 
عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع مجلك قلت نعم فاشراه مين بأوقية ثم قدم رسول 
اهلل å قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إىل املسجد فوجدته على باب املسجد قال اآلن قدمت قلت نعم قال فدع مجلك 
فادخل فصل ركعتني فدخلت فصليت فأمر بالال أن يزن له أوقية فوزن لي بالل فأرجح يف امليزان فانطلقت حتى 

وليت فقال ادع لي جابرا قلت اآلن يرد علي اجلمل ومل يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ مجلك ولك مثنه.
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وهي موؤمتنة على حفظه �رشعا.
المرأة ووالدا زوجها:

ويج��ب عليها االإح�س��ان اإىل والدي ال��زوج اإن كانا معه يف بيته؛ الأن��ه يف معنى الن�س يف 
حديث جابر، اإذ هو كم�رشوعية خدمة اأخوات زوجها الُق�رشَّ بالن�س، بل اأوىل منه.

واالإح�سان اإىل والدي الزوج يكون مبا جرت به العادات.
ف��اإن خرج زوجه��ا من البيت لطلب املعا�س ونحوه تعني عليه��ا رعاية من يحتاج اإىل رعاية 

كاأطفالهما اأو اأطفاله، اأو اأخواته الق�رش، اأو والديه الكبريين لعموم امل�سئولية يف الن�س.
فاإن فرطت فح�سل �رشر اأثمت، و�سيعت االأمانة.

فاإن ا�س��تكت لزوجه��ا وتاأففت من ذلك، واأنها �س��تمتنع عن رعاية ذل��ك، بال �رشر معترب 
عليها، فال يحق لها ذلك؛ الأنها م�سئولة عن الرعاية بالن�س.

والأنها حينئذ ت�سار بزوجها، وهو منهي عنه.
وه��و خالف الع�رشة باملعروف؛ الأنه يجب عليه حينئذ حفظ ما حتت يده من والدين كبريين، 

واأخوات ُق�رشَّ واأطفاله. وهذا متعذر حال غيبته عن بيته.
وبقاوؤه لرعايتهم يوؤدي اإىل تركه اأمور معا�سهم وهو �رشر بالغ.

فوج��ب عليه��ا بالتكلي��ف ال�رشع��ي ع�رشت��ه باملع��روف نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث 
)البقرة:228(.

و»على« تدل على الوجوب.
وَقْيُد املعروف اأي: بالعرف امل�رشوع؛ وهذا منه؛ الأنه مبني على تبادل امل�س��الح بني الزوجني 

ودفع املفا�سد عنهما وعن االأ�رشة، وهذا اأمر �رشعي.
َها. فاإن اأ�رشت على االمتناع تعنتا بال �رشر عليها؛ وَع�سَ

فاإن وجد اإعرا�س��ا َهَجر؛ فاإن ا�سطر لتاأديب اأدبها باملعروف بال �رشر نثٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ چ چچمث )النساء(.
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فاإن زاد ال�س��قاق نثڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ککمث 
)النساء:35(.

فاإن تعذر طلقها؛ الأنها م�سارة.
يحرم على المرأة اعتياد التش��كي من والد زوجه��ا أو والدته؛ ألنه يؤدي إلى الكبائر 

كالعقوق:
وال يجوز المراأة اعتياد الت�س��كي لزوجها من والديه، �س��واء كانا يعي�س��ان معه اأحدهما اأو 

كالهما، اأو ال.
الأن ال��دوام يف الت�س��كي ي��وؤدي اإىل تاأفف��ه م��ن والديه وترك االإح�س��ان لهم��ا، وهذا 

منك��ر من�س��و�س عليه وم��ا اأدى اإلي��ه ح��رام نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓۓمث )اإلسراء(.

والأن نقل ما يوؤدي اإىل التباغ�س بني اخللق حرام، وهو منيمة، وهذا اأقبحه.
ولو طلبت املراأة من زوجها منع والديه اأحدهما اأو كالهما من دخول بيته، اأو من االإح�س��ان 

اإليهما، فقد اأمرته بالعقوق.
م كما اأمر الل��ه، فاإن مل تنته وجب طالقها؛ الأنها توؤدي اإىل  فتوعظ؛ وي�س��رب عليها، ثم ُيَحكِّ

ارتكاب اأعظم الكبائر وهو عقوق الوالدين وقطيعتهما، وهي امراأة �سوء.
طاعة الزوج وخدمته:

وخدمته��ا لزوجه��ا واجب بالعرف والفطرة، وال�رشع اأقر ذل��ك؛ الأن الله اأمر برد الع�رشة اإىل 
العرف نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )البقرة:228(.

وقوله تعاىل نثۉ ۉېمث )النساء:19(.
اأي: اآمرك��م مبعا�رشتهن بالعرف، واالأمر يدل عل��ى الوجوب، والغالب االأكثي يف هذا االأمر 

على مدار تاريخ اخلليقة اإيجاب العرف على الزوجة اخلدمة لزوجها.
ومل ياأت دين �سماوي يعار�س ذلك.

بل اأقر ذلك ر�سول الله å، واأقره الله والوحي يتنزل.
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وقد بلغ من خدمة املراأة من ن�س��اء ال�س��حابة يف �س��ئون زوجها وبيتها اأن ظهر اآثار اخلدمة 
على اأيديهن، واأبدانهن.

ومنه��ن فاطم��ة حتى ا�س��تكت ل��ه å ليعطيها خادم��ا فلم يفع��ل، بل وعظها بال�س��رب 
والذكر)1(.

ومنهن اأ�سماء كما يف االأحاديث ال�سحيحة »اأنها كانت ت�سو�س فر�س الزبري«)2(.
واطلع ر�س��ول الله على ذلك واأقرها على خدمة زوجها، وهو املبني å ما اأجمل من االأمر 

الواجب بالع�رشة باملعروف، فلو كان خالف ذلك لنهى.

1- أصل القصة يف البخاري برقم 3705 ومسلم برقم 7090، عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي أن فاطمة عليها 
الس��الم ش��كت ما تلقى من أثر الرحا فأتى النيب å س��بى فانطلقت فلم جتده فوجدت عائش��ة فأخربتها فلما 
ج��اء النيب å أخربته عائش��ة مبجيء فاطم��ة فجاء النيب å إلينا وقد أخذن��ا مضاجعنا فذهبت ألقوم فقال 
عل��ى مكانكم��ا فقعد بيننا حت��ى وجدت برد قدميه على صدري وقال أال أعلمكما خريا مما س��ألتماني إذا أخذمتا 
مضاجعكما تكربا أربعا وثالثني وتسبحا ثالثا وثالثني وتمدا ثالثة وثالثني فهو خري لكما من خادم. وأخرجه أبو 
داود بسند ال بأس به ثم أورد له متابعة صحيحة برقم 2990، عن ابن أعبد قال: قال لي علي Ê أال أحدثك 
عن��ى وعن فاطمة بنت رس��ول اهلل å وكانت من أحب أهله إليه قل��ت بلى. قال إنها جرت بالرحى حتى أثر 
يف يدها واس��تقت بالقربة حتى أثر يف حنرها وكنس��ت البيت حتى اغربت ثيابها فأتى النيب å خدم فقلت لو 
أتيت أباك فس��ألتيه خادما فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت فأتاها من الغد فقال »ما كان حاجتك«. فس��كتت 
فقلت أنا أحدثك يا رس��ول اهلل جرت بالرحى حتى أثرت يف يدها ومحلت بالقربة حتى أثرت يف حنرها فلما أن 
جاءك اخلدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال »اتقى اهلل يا فاطمة وأدى فريضة ربك 
واعملي عمل أهلك فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثالثا وثالثني وامحدي ثالثا وثالثني وكربى أربعا وثالثني فتلك 

.å مائة فهي خري لك من خادم«. قالت رضيت عن اهلل عزوجل وعن رسوله
2- أخرجه مسلم برقم 5822 أن أمساء قالت كنت أخدم الزبري خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن 
من اخلدمة شيء أشد على من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إنها أصابت خادما جاء 
النيب å سبى فأعطاها خادما. قالت كفتين سياسة الفرس فألقت عنى مئونته فجاءني رجل فقال يا أم عبداهلل 
إن��ي رج��ل فقري أردت أن أبي��ع يف ظل دارك. قالت إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبري فتعال فاطلب إىل والزبري 
ش��اهد فجاء فقال يا أم عبداهلل إني رجل فقري أردت أن أبيع يف ظل دارك. فقالت ما لك باملدينة إال دارى فقال 
هلا الزبري ما لك أن متنعي رجال فقريا يبيع فكان يبيع إىل أن كس��ب فبعته اجلارية فدخل على الزبري ومثنها يف 

حجري. فقال هبيها لي. قالت إني قد تصدقت بها.
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فما لهج به من مل يلزمها بذلك لي�س عليه وال فيه حجة.
واالأ�سل قرار املراأة يف بيتها لالأمر يف نثڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇمث 

)األحزاب:33(.
وهي عامة؛ الأن العربة بعموم اللفظ ال بخ�سو�س ال�سبب، وال بخ�سو�س املخاطب.

وتخرج حلاجتها اإن اأرادت، »اأذن لكن اأن تخرجن يف حاجتكن«)1(.
وت�س��تاأذن زوجها يف خروج ي�س��تاأذن منه عرفا؛ لالأمر بالع�رشة باملع��روف، ومنه هذا، والأن 

العادة حمكمة.
وطاعة الزوج حكم بها الل��ه و�رشعها بالن�س؛ لقوله تعاىل نثڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃڃمث )النساء:34(، ومن طاعته خدمته باملعروف، ومنها اإذنه يف اخلروج والقيام على بيته 
وحفظه وماله وولده بال م�س��ارة، واإال فال معنى لالأم��ر بالطاعة اإن مل تفعل ذلك باملعروف، 

ون�سو�س ال�سنن يف هذا كثرية.
يجب في النكاح رضى المرأة وأهلها:

ويجب يف النكاح ر�سى اأهل املراأة لقوله تعاىل نثڱ ڱ ڱمث )النساء:25(.
واإذنهم ر�س��اهم، فالر�س��ا من االأهل واج��ب؛ الأنه ماأمور به يف االآية على �س��بيل ال�رشط، 
فيكون املعنى »اإذا اأذن اأهلهن فانكحوهن« كقولك ملن ا�س��تاأذن يف ا�س��تعارة �س��يء: خذ باإذن 
ف��الن، اأي اإذا اأذن لك فخذه، فهذا ���رشط، وكقول الفقهاء يجاهد االبن باإذن والديه، اأي اإذا اأذنا 

جاهد واإال فال.
فاإن امتنع االأهل من الر�سى فال نكاح.

لكن اإن و�س��ل عدم الر�س��ى اإىل التعنت يف منع املراأة من الزواج فهو ع�س��ل حمرم نثڈ 

1- أخرجه البخاري برقم 4795 عن عائشة á قالت خرجت سودة بعد ما ضرب احلجاب حلاجتها وكانت 
امرأة جسيمة ال ختفى على من يعرفها فرآها عمر بن اخلطاب فقال يا سودة أما واهلل ما ختفني علينا فانظري كيف 
خترجني قالت فانكفأت راجعة ورسول اهلل å يف بييت وإنه ليتعشى ويف يده عرق فدخلت فقالت يا رسول اهلل 
إني خرجت لبعض حاجيت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى اهلل إليه ثم رفع عنه وإن العرق يف يده ما وضعه 

فقال إنه قد أذن لكن أن خترجن حلاجتكن.
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ژ ژ ڑ ڑ ک کک کگمث )البقرة:232(.
فالر�سى من اأهلها �رشط، ولكنه اإن و�سل اإىل الع�سل ُمِنع.

واال�س��تئذان من االأهل غري اإذن االأهل؛ الأن االأول جمرد اإعالم االأهل بنكاح ابنتهم، والثاين: 
هو ا�سرتاط اإذنهم، وال اإذن اإال عن ر�سى فكان املق�سود ر�سى االأهل.

الأن االإذن يت�سمن املوافقة على النكاح وهو الر�سى.
واالأهل هم الذكور؛ الأنه هكذا يطلق يف اللغة، والعرف، فيقال: اأهل املراأة يعني ع�سبتها من 

الذكور.
والق��راآن خاطب بل�س��ان عربي مبني، ولعموم قوله تع��اىل نثىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئحئمث )األنفال:75(، ف�سمل كل رحٍم وبع�سهم اأوىل من بع�س كما يفيده الن�س.
وراأ�سهم االأب؛ الأن االأبناء حتت طاعته)1(.

واالأب اأقرب من االإخوة بال خالف، ولذلك ي�سقطهم يف املرياث.
والأنه ي�س��دق عليه الن�س يف نثڱ ڱمث، بخالف ر�س��ى غريه مع عدم ر�ساه؛ والأن 
النفق��ة على ابنته الزمة علي��ه ال على اإخوتها؛ الأنه اأوىل بها وطاعت��ه عليها فر�س، بخالف 

طاعة االأخ.
ويبط��ل النكاح اإن زوجت املراأة نف�س��ها ب��ال اإذن اأهلها مع اإمكان ل��ويل؛ لل�رشط يف االآية، 
والن���س يف احلدي��ث »ال نكاح اإال بويل«)2( ونحوه كثري، واأ�رشحها »اأميا امراأة نكحت بغري اإذن 
وليه��ا فنكاحه��ا باطل فنكاحها باط��ل فنكاحها باطل فاإن دخل بها فلها املهر مبا ا�س��تحل من 

فرجها فاإن ا�ستجروا فال�سلطان ويل من ال ويل له«)3(.
والأن عقد النكاح بيد الويل؛ لقوله تعاىل نثوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئمث )البقرة:237(.

وال يق�سد به الزوج هنا؛ الأن االآية فيمن طلق قبل الدخول ومعلوم اأنه مبجرد طالقه تبني منه 

1- ومل نقل تت واليته؛ ألنهم إن كانوا بالغني راشدين، فال والية لألب عليهم والية نظر لكن طاعة باملعروف.
2- أخرجه أبو داود برقم 2087 عن أبي بردة عن أبي موسى أن النيب å قال »ال نكاح إال بولي«. قلت: سند 

أبي داود صحيح. واالختالف فيه ال يضر. وحسنه الرمذي وله شواهد كثرية.
3- أخرجه الرمذي برقم 1102 وحسنه. قلت: سنده حسن أو صحيح.
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زوجته بال عدة بالن�س نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳڳمث )األحزاب(، فاأي عقدة بيده!

فاملق�سود هنا الويل ال الزوج؛ الأن عقدة النكاح قد خرجت من يد الزوج هنا بالطالق البائن، 
فهذا دليل على اأن عقدة النكاح يف يد الويل، وهم االأهل املاأمور بطلب اإذنهم.

تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه:
وعند طروء ظروف �رشورية، يجوز للمراأة اأن تتزوج بال اإذن اأهلها.

وذلك يف حالة الع�س��ل، اأو عدم الويل، اأو وجوده وعدم اإمكان التوا�س��ل معهم كاأ�س��ري 
عند عدو.

ووليه��ا حينئ��ذ يجوز اأن يكون من اأرحامها من جهة الن�س��ب االأ�رشي، اأو من جهة اأهل االأم 
لعموم نثىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئمث )األنفال:75(.

فاإن مل يوجد لها ذو رحم، زوجها القا�سي حلديث »فالقا�سي ويل من ال ويل له«)1(.
فاإن مل يوجد، فاأولوا االأمر يف املجتمع قيا�سا على القا�سي.

والأن املي�سور ال ي�سقط باملع�سور.
فاإن مل يوجد كم�سلمة مهاجرة يف بالد الكفار زوجت نف�سها ب�سهادة عدلني، الأن ال�رشوط م�رشوطة 

اإن وجدت، فاإن عدمت ومل يتمكن منها �سقطت نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البقرة:286(.
زواج المغترب، وحرمة المتعة:

ويجوز ملن نزل ببلد لدرا�س��ة ونحوها اأن يتزوج بال توقيت للنكاح يف العقد، الأن الله اأجاز 
باملال االإح�سان وهو: الزواج. وحرم امل�سافحة وهو الزنا، واأطلق يف ذلك ومل يف�سل.

ودليل��ه قول��ه تع��اىل نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹمث 
)النساء:24(.

يعني اإذا اأردمت الن�س��اء فيحل لكم ذلك بالزواج باأموالكم غري م�سافحني معها دعارة وف�سقا 
بال عقد نكاح.

1- تقدم قبل قليل.
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َت يف العقد فهو متعة، وهي حمرمة بن�سو�س االأحاديث)1(. فاإن َوقَّ
المسيار:

ونكاح امِل�ْس��َيار، وهو: اأن ت�سقط املراأة ق�سمتها، ونفقتها، و�سكناها، وتكتفي بالوطء، جائز: 
اإن كان بويل، و�سهود.

فاإن مل يكن لها ويل حقيقًة، اأو تقديرا)2(، والعقد موثق ب�سهود؛ فاإن كانت م�سطرة الإعفاف 
نف�سها زوجت نف�سها، ووليها القا�سي، فاإن مل يكن وهي را�سدة زوجت نف�سها.

والأن الق�ساء قد ال ُيَوثِّق هذا النوع؛ فال ت�ستطيع رجوعًا اإليه، مع حاجة اإعفاف.
والأن ال�رشط ي�سقط بال�رشر، فُي�ْسِقط هذا اعتباَر الويل؛ الأن اعتبار �رشط الويل �رشر بها، 

واحلال اأنه ال ويل لها ال حقيقة وال تقديرا.
ويحرم بال �س��هود؛ الأنه يفتح باب �سياع ن�سب املواليد، وحقوقهم عند التناكر، وهذا �رشر 

فاح�س متوقع كثرياً، فحرم.
والأن الله اأمر باالأ�سهاد عند االإرجاع للمطلقة الرجعية، فاالبتداء بالزواج اأوىل يف االأمر؛ الأن 

العلة حفظ االأن�ساب، واالأعرا�س، لكثة التناكر عند االختالف، واالختالف كثري.
والف�س��اد الكثري ممنوع، وواجب دفعه، خا�س��ة اإن تعلق باملقا�س��د الكربى كحفظ العر�س 

والن�سل.
إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا:

ور�سى املراأة �رشط يف �سحة العقد؛ فاإن اأكرهت فهو باطل لقوله تعاىل نثڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک کک کگمث )البقرة:232(. ف�رشط الرتا�سي بني الزوجني.

فاعترب ر�ساها �رشطا يف اإنكاحها.
ومع ر�ساها اإن ح�سل ع�سل فال والية.

1- أخرجه البخاري برقم 4216 عن علي بن أبي طالب Ê أن رس��ول اهلل å نهى عن متعة النس��اء يوم 
خيرب وعن أكل احلمر اإلنسية. ويف الباب أحاديث كثرية.

2- قولن��ا »تقدي��راً«: إما بعدم وجود الولي حقيقة فه��و كموته، وإما بعدم وجود الولي تقديرا، فهو كعضله ومنعه 
زواجها أو عدم أهليته أو تعذر الوصول إليه كأسري.
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ويحرم اإكراهها على النكاح كما كان يف اجلاهلية من جعل املراأة يف النكاح كاملتاع املوروث 
بال اعتبار للر�سى.

وقال نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )النساء:19(.
وكان اإذا مات االأخ ورث اأخوه ماله وزوجته كارهة؛ فحرم اإكراه الن�ساء بالن�س.

فاإن ر�سيت جاز اأن يعقد عليها.
وورثها هنا جمازي، اأي ال تزوجوا املراأة باالإكراه، وت�ساوونها باالإرث املايل فتكون من جملة 

املوروثات واملتاع.
فالعلة يف املنع هي اإكراهها على الزواج.

ولورود ن�س��و�س ال�سنة ال�س��حيحة باملنع من اإكراه املراأة يف النكاح، ولذا وجب ا�ستئذانها 
بكرا اأو ثيبا، واالأوىل اإذنها �سماتها، واالأخرى يجب اأن تنطق، فاإن مل يكن لر�سى املراأة اعتبار 

كانت هذه االأحاديث من العبث، وهذا حمال يف ال�رشع.
ال والية إجبار في الشريعة:

وال والية اإجبار يف ال�رشيعة، بل والية اإذن ور�سى.
فاإن مل ير�س الويل وع�سل �سقطت واليته.

وهذا امل�سطلح، اأي: والية اإجبار، غري وارد يف الن�سو�س.
وا�ستنباطه من تزويج بع�س ال�سحابة لبناتهم االأبكار البالغات يف �سن مبكرة غري �سحيح؛ 

الأنه مل يثبت اأن بناتهم كن غري را�سيات، واأنهم اأجربوهن واأكرهوهن.
وقوله��م »اأنهم مل يرجعوا اإليهن، ومل يخربوهن باطل«؛ الأن اال�س��تئذان وال�س��كوت يخفى 
نقله وال ي�س��تهر بخالف الرف�س، واالإكراه، واالإجبار، فينت�رش خربه، وي�س��تهر عادة حل�س��ول 

اخل�سومة، فلما مل ينقل يف اأي واقعة ذلك علم اأنه كان عن ر�سى.
ومن تزوج مكرهة جمربة عليه؛ فال يحل له ذلك لقوله تعاىل نثھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )النساء:19(.
وه��ذا دليل يف حت��رمي تزويج الن�س��اء كرها، وترثوا معن��اه تنكحوا بال ر�س��اهن اإجبارا 

كاملرياث للمتاع.
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الحقوق المالية للمرأة كالرجل ولها النفقة، وتفضله في الميراث في حاالت، وتساويه 
في حاالت

وجميع االأحكام املالية ي�ستوي فيها الذكر واالأنثى من احلالل واحلرام، والواجبات واملندوبات، 
واملباحات يف االأ�سل اإال مبخ�س�س.

وال فرق بني رجل وامراأة يف التملك.
وطرق متلك املال خم�س:

1- مبعاو�سة حم�سة كبيع و�رشاء و�رشكات واإجارات و�سلم ونحوه.
2- ومبعاو�سات غري حم�سة من نفقات واأرو�س.

3- وعقود الرب كالوقف والهبات والنذور وال�سدقات.
4- ما جاء عن طريق الفر�س ال�رشعي ب�رشطه كالزكوات والفرائ�س والغنائم واملال العام.

5- ما كان من املباحات، فمن اأخذه فهو له كال�سيد واالحتطاب واإحياء املوات.
وجميع هذه الطرق االأ�سل ا�ستواء الرجل واملراأة يف حت�سيلها.

وتختص املرأة بزيادة على الرجل يف أمور:

1- يف وجوب النفقة عليها يف جميع حاالتها �س��غرية اأو كبرية على وليها اأو على زوجها 
اإن كانت ذات زوج.

وت�سمل النفقة تاأمني الغذاء، والك�ساء، والدواء، ووجوب ال�سكنى لها.
2- وتخت�س باأن الله �سبحانه وتعاىل جعل لهن من املواريث الفرو�س، ومل يفر�س للذكور 

اإال بقله.
واأعطاهم ما بقي من ال�سهام.

فالن�س��ف فر�س خم�س��ة: الن�س��اء اأربعة اأ�س��ناف فيه، والرجل وهو الزوج عند عدم الفرع 
الوارث؛ فدل على اأنها ف�سلت على الرجل يف م�سائل الن�سف بن�سبة %80.

والربع: فر�س الزوجة عند عدم الفرع الوارث، وكذا هو للزوج عند وجود الفرع الوارث.
والثمن: فر�س للزوجة، اإن وجد فرع وارث.
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والثلثان: للبنات جمعا، ولبنات االبن، ولالأخوات ال�سقيقات، واالأخوات لالأب.
فاأخ��ذت املراأة من الثلثني ما يعادل 100%، ومل يفر�س للذكور الثلثني بل ما بقي فهو لهم 

بتفا�سيل و�رشوط.
والثلث: لالأم عند عدم الفرع الوارث، وال جمع من االإخوة.

ولالأخوات واالإخوة من االأم بال�سوية اإن كانوا جميعا.
فح�سل هنا ت�ساو بني االإخوة واالأخوات.

وال�سد�س: لالأخ من االأم، اأو االأخت من االأم يف الكاللة، ولكل واحد منهما ال�سد�س، فت�ساوى 
االإخوة واالأخوات.

وهذا -اأي ال�سد�س- لالأم عند وجود جمع من االإخوة، اأو الفرع الوارث.
ولالأب: مع وجود الفرع الوارث.
وللجدة باالإجماع من ال�سحابة.

فح�سل يف هذه امل�سائل ت�ساو بني رجل وامراأة اأما واأبا وجدة واأختا.
والرجل واملراأة من الوارثني، لهم ثالث حاالت:

1( اأن تف�س��ل املراأة على الرج��ل كالبنات يرثن الثلثني، واأبناء االب��ن الذكور، اأو االإخوة اأو 
اأبنائهم يرثون ما بقي.

وهكذا يف م�سائل الن�سف، ويف اأكث امل�سائل.
2( اأن يت�س��اوى امل��راأة والرج��ل كاالأب واالأم، واجلدة واجل��د، واالأخ واالأخت الأم، وهم يف 

مرتبة واحدة.
3( اأن يف�سل الرجل على املراأة يف م�ساألتني، وهو اجتماع االإخوة واالأخوات واالأبناء والبنات، 
اإال يف م�سائل االإخوة واالأخوات الأم، فيت�ساوون ب�سهم �سهٍم ل�سلة االإخوة، اأو البنوة، ويعطى 

الرجل �سهمًا اآخر الإلزامه بالنفقات بخالف املراأة فمنفق عليها.
وأما بقية املاليات فهما �سواء حتى يف الغنيمة اإن كانت مقاتلة كالرجل.

وعدم النقل يف اإعطائها من الغنائم، هو لعدم قتالها اأ�سال كاملقاتلني، ال فر�سا وال تطوعا.
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ويف املال العام يعطى كل بحاجته يف االأ�سل.

- المهر
والص��داق فريضة واجب��ة نثڻ ۀ ۀ ہہمث )النس���اء:4(، وال حد الأكثه للن�س 

نثپ پ پمث )النساء:20(، والقنطار املال العظيم.

وال حد الأقله لداللة الن�سو�س »التم�س ولو خامتا من حديد«)1(.
ويجوز مبنفعة »قد زوجتكها مبا معك من القراآن«)2( اأي: ليعلمها ذلك.

نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  اآج��ر مو�س��ى نف�س��ه  وق��د 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ 

ۈئېئمث )القصص(.
وم��ن مل ي�س��م مه��را وجب عليه ت�س��ميته، ويرجع��ان اإىل العرف يف فر���س ذلك نثڤ 
ڻمث  ں  نثں  وتع��اىل  �س��بحانه  ولقول��ه  )الط���الق:6(،  ڦڦمث  ڤ 

)النساء:25(.
ومن طلق قبل الدخول ومل ي�س��م مهرا فال يلزمه �سيء؛ للن�س نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

ڳڳمث )األحزاب(.
فاإن كان قد �س��مى املهر فطل��ق قبل الدخول ففر�س عليه ن�س��فه؛ للن�س نثۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ مث )البقرة:237(.

ومن عقد على امراأة فاأرخى دونها ال�س��تور )خال بها( بحيث ميكنه امل�س��ي�س اأو اال�س��تمتاع 
به��ا فاملهر متق��رر جميعه بذل��ك نثٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦڦمث )النساء(.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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- الجناية على المرأة
اإذا جنت املراأة على نف�س اأو ع�س��و اأو مال اأو جنى عليها الغري، فاحلكم ال�س��مان عليها يف 

احلالة االأوىل، ولها يف احلالة الثانية؛ لعموم الن�س وامل�سئولية والتكليف نثۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )البقرة:286(.

واأما االأرو�س:
فاملراأة والرجل �سواء، وال فرق فيما قل اأو كث اإال بن�س، وال يوجد ن�س �سحيح �رشيح يدل 

على التفرقة.
واأما الق�سا�س:

فالرجل اإن قتل امراأة عمدا ُقِتل بها بال خالف؛ لعموم نثڭ ڭمث )املائدة:45(.
ف��اإن عفوا �س��لم الدي��ة؛ لعم��وم الن���س نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻۀمث )البقرة:178(.
وكذا ي�سلم الدية يف اخلطاأ؛ لعموم الن�س نثچ چ ڇ ڇمث )النساء:92(.

واالأ�سل اأن الدية تامة لعموم االآية نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک ک کگمث )النساء(.
ومل يرد ن�س من ال�سنة متفق على �سحته يخ�س�س.

وفتوى اجلماعة هي االإجماع على التن�سيف، وخالف قلة لعدم الدليل.
فاإن اجتمع علماء املجامع الفقهية، والهيئات، واالحتادات على التمام اليوم باأكثية اأو اإجماع 

اأو جماعية، جاز؛ الأن امل�ساألة يف التن�سيف اجتهادية ال قطعية.
وكذا لو اجتمع علماء بلد لتقنني التمام جاز؛ الأن امل�ساألة ال تبلغ حد القواطع.
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- المرأة السياسية:
ووالية املراأة الوالية ال�سيا�س��ية العامة االأوىل كاخلالفة، واالإمامة، والرئا�سة، وامللك، وكذا 

ما يليها وما يف معناها مما ينوبها من الواليات العامة)1(:
حمل اتفاق قدمي على منعه يف اجلملة، وبني علماء الع�رش احلديث خالف.

ْوا اأمرهم امراأة«)2(. ودليل من منع عموم »ال يفلح قوم ولَّ
ومن اأجاز تاأول احلديث، والتاأويل خالف االأ�سل.

وعندي اجتهاد و�سط بني القولني هو:
اأن واليتها للرئا�س��ة جتوز يف حالة كون الدولة قائمة على املوؤ�س�سية، بحيث ال ميكن انفراد 
الرئي�س بالقرار؛ الأن هذا يجعل احلكم للمجموع، في�سعف ال�سمولية، وهذا عندي ال�سبب يف 
اإيراد الله لق�سة ملكة �سباأ ومل ينكر عليها �سوى ال�رشك، واأقر واليتها وحكمتها وم�ساورتها 
وراأيها ال�سيا�سي يف ت�رشفات امللوك، ويف عموم جمريات الق�سة، بل �رشح مبوافقتها �رشاحة 

يف قوله تعاىل نثی ییمث )النمل(.
ويحم��ل قوله å »ال يفلح قوم ولوا اأمرهم امراأة«، على التولية الكربى التي ي�س��تبد فيها 

الرئي�س باحلكم والقرار ا�ستبدادا �سموليا كما يف ق�سية بنت ك�رشى.

1- والوالية العامة السياسية األوىل: كاخلالفة واإلمامة والرئاسة وامللك مقصودة قصدا أوليا يف املنع عند من منع.
ألن النص قيل يف تولية ابنة كسرى العرش.

وال خيتص املنع باخلالفة؛ ألن النص كان يف أقل منها فيما هو يف معنى امللك اليوم على دولة.
وإطالق اخلالفة العامة إطالق خاص على من تأمر على بالد اإلسالم كافة ووجبت له الطاعة منهم كافة.

ومل يص��دق تارخيي��ا على غريه��م من األمم تارخييا؛ ألن النص��ارى هلم ملوك، وإن كان هرق��ل أقواهم، والفرس 
حمدودون بأقل من ذلك، فمثاهلم بالدول امللكية والرئاسية اليوم، ولو عظمت قوتهم.

َثَّلون باخلالفة لبعد ذلك جدا. وال ميحُ
فاحلديث يف أمثال هذا، وأما اخلالفة فمن باب أوىل.

ومثل هذا املنصب األول والوالية األوىل، من يقوم مقامها من الوزراء ووالة احملافظات وقيادة القوات املسلحة واألمن 
والشرطة.

2- أخرجه البخاري برقم 4425.
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وعل��ة ذل��ك اأن امل��راأة يف اأنظمة اال�س��تبداد بالقرار واحلك��م، ال تقوى على حتم��ل االأعباء 
الع�س��كرية واالقت�سادية وال�سيا�س��ية وال�س��يادية وغريها منفردة، وهذا هو الغالب، واحلكم 
للغالب، بخالف الرجل فيوجد بكثٍة من ي�ستبد بذلك كله كما هو معروف على مدار التاريخ 

يف اأنظمة الفردية امل�ستبدة.
فيك��ون احلدي��ث معقول املعنى، ال للتعب��د املح�س، ويكون يف الوالي��ة العامة الكربى يف 
الو�س��ع ال�سمويل القاب�س فيه الفرد احلاكم على �س��ائر االأمر العام يف م�سري البالد والعباد 

االأمني واملدين.
ْو اأمرهم« الأن امل�ساف  وهو ما يحمل عليه العموم ال�س��مويل امل�ستفاد من عموم احلديث »ولَّ

يدل على العموم، فيكون معناه: كل اأمرهم الهام.
وال ميك��ن اأن يكون معنى العم��وم اأيَّ اأمٍر من اأمورهم؛ جلواز توليته��ا يف كثري من االأمور 
العامة كاالإدارات العلمية، ومن�سب املفتي العام، واالإدارات املالية من �رشكات وموؤ�س�سات، 
وهذا من االأمور العامة للم�س��لمني، وهي جائزة؛ فدل اأن احلديث مق�س��ور على و�سع خا�س 

يف من�سب خا�س، وهو الوالية ال�سمولية يف الوالية العامة الكربى.
والقاع��دة اأن من عمل بفتوى عامل جمتهد فقد اتب��ع التكليف نثۀۀ ہ ہ ہ ہ 

ھھمث )األنبياء(.
وهذا يجري يف غري القطعيات مما لالجتهاد والنظر فيه مدخل.

وم�ساألة والية املراأة من م�سائل االجتهاد ال القطع، فال مانع من تقليد مانع اأو جميز.
- المرأة في مجلس النواب:

وجمل�س النواب يرجع القول فيه اإىل حتقيق املناط.
فمن راآه من الواليات منع على اأ�س��له، ومن راآه م��ن نوع الوكاالت، اأو هو اأقرب اإليها من 

الواليات قال باجلواز.
ومن تاأول احلديث اأجاز، كان والية اأو غري والية.

واملرجع يف تكييفه اإىل اخلرباء.
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وعن��دي اأن املجل���س النياب��ي اأو امل�س��مى الربملان وال�س��ورى اأو جمل�س ال�س��عب كلها من 
 å ال�س��ورى، وهي حق جائز للرجل واملراأة لعموم الن�س��و�س يف ال�سورى ومل�ساورة النبي

زوجته اأم �سلمة يف �سلح احلديبية يف اأعظم �ساأن عام فاأ�سارت عليه باحلكمة)1(.
- المرأة القيادية

وقيادتها جلامعة، اأو �رشكات جتارية، اأو �سناعية، اأو نقابات املجتمع املدين كنقابات االأطباء 
اأو املحامني، اأو ال�سحافة، اأو منظمات املجتمع، واالحتادات االأ�سل جوازه.

ُطه التزام املراأة ب�سوابط ال�رشيعة. و�رَشْ
- رئاسة المرأة لألحزاب السياسية

ورئا�س��تها لالأحزاب ال�سيا�س��ية قد تكون يف معنى الواليات ال�سيا�سية العامة، وقد تكون 
كالعمل املجتمعي: احتماالت تبنى عليها الفتوى زمانًا ومكانًا.

والذي اأرى جوازه، ومن منعها اإحلاقا لها بالواليات الكربى يعرت�س عليه بعدم م�ساواة الفرع 
املقي�س لالأ�س��ل املقي�س عليه، الأن قيادة االأحزاب ال�سيا�سية لي�ست كالوالية الكربى بدليل اأن 
اخلروج من احلزب لي�س خروجا عن اجلماعة، وال يرد عليه ما يرد على البيعة لالإمام اأو الرئي�س 
من حرمة نق�س البيعة واخلروج عليها. اإال اأنه يت�ساهل يف قيا�س ال�سبه ما ال يت�ساهل يف قيا�س 

العلة وهو هنا اإىل قيا�س ال�سبه اأقرب وهو تردد الفرع بني اأ�سلني فيلحق باأكثهما �سبها.
أمور أسرية:

الواجب يف التعامل االأ�رشي بني الزوجني الع�رشة باملعروف، ويحرم يف املعاملة االأ�رشية كل 
�رشر، فال يجوز م�سايقتها عمدا وال ظلمها وال التهاون بحقوقها.

وكذل��ك ال يج��وز له��ا فعل م��ا ي�س��ار زوجه��ا ويوؤذي��ه نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث 
)البقرة:228(.

ويح��رم االإ�رشار بالزوجة يف الفرا�س لعموم نثپ پ پ ڀڀمث )الطالق:6(. ومن 
حلف اأال يقرب زوجته اأثم؛ الأنه ميني على فعل ظلم، فحرم.

1- تقدم خترجيه.
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ووج��ب علي��ه ديانًة التكفري ع��ن ميينه؛ لالأمر بها »م��ن راأى غريها خريا منه��ا فليكفر عن 
ميينه«)1(.

فاإن م�سى اأربعة اأ�سهر ففر�ٌس عليه اإما الطالق، اأو الرجعة، فاإن رجع غفر الله له ما م�سى 
للن�س، واإن طلق ج��از نثٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )البقرة(.
فاإن اأبى الطالق والرجعة اأجرب على اأحدهما قهرا؛ الأن دفع ال�رشر واجب.

مًا، اأو قا�سيًا، اأُِجَرت  كَّ فاإن اأرادت املراأة ال�س��رب عليه ابتداء، فلم تخرب ب�س��اأنها و�رشرها حُمَ
عند ربها، وياأخذ الله حقها منه؛ الأن عقابه بالظاملني �رشيع، اإال اإن اأ�سقطت، اأو عفت عنه، ولها 

ذلك، ولو بعد الرفع اإىل الق�ساء.
ه��ا م�س��تقبال؛ الأنه��ا حم�س��نة ونثڻ ۀ ۀ ہ ہہمث  وال ي�س��قط عفوه��ا حقَّ

)التوبة:91(.
والأن حقوقها هذه من نفقة، و�سكن، وع�رشة باملعروف تتجدد بالزمن.

صيانة عرض المرأة:
حفظ العر�س اأحد املقا�س��د الكربى لل�رشيعة، فيحرم االعتداء ولو بالتهمة بالفاح�سة على 

اأحد يف عر�سه تلويحا اأو ت�رشيحا.
اأما التلويح فهو كل قوٍل ُيْفَهم من مق�سوده القذف يف العر�س؛ لقرائن حالية اأو مقالية؛ فاإن 
مل ُيْفِهم فلي�س ب�سيء، وقد يلزم التعزير، وقد قال بنو اإ�رشائيل عن مرمي اإذ اأتت بعي�سى حتمله 

اإثر الوالدة نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچمث )مرمي(.
فه��ذا تلوي��ح بالق��ذف ل��ه حك��م الت�رشي��ح بالن���س نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦمث )النساء(.
فحك��م الله اأن قولهم ال�س��ابق ت�رشيح بالق��ذف بالبهتان العظيم، فه��ذا تلويح له حكم 

�رشيح القذف.
1- قولنا »ووجب عليه ديانة التكفري..« احلديث الذي ذكرناه أخرجه مسلم برقم 4361 عن أبي هريرة Ê أن 

رسول اهلل å قال »من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه وليفعل«.
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وال�رشي��ح ه��و: قذف امراأة اأو رجل بالزنا �رشاحة كقوله: ف��الن زان اأو فالنة زانية اأو عاهر 
اأو قحبة.

وحكم القذف �رشاحًة اأو تلويحا مفهما اأْن ُيْلَزم القاذف بال�س��هود اأمام الق�س��اء، فاإن مل ياأت 
باأربعة �س��هود ي�رشحون بروؤيتهم املقذوف رجال اأو امراأة يبا�رش الزنا بال اأدنى احتمال كامليل 

يف املكحلة، فاإن القاذف ُيْحَكُم عليه باجللد ثمانني جلدة.
وال تقبل له �سهادة يف اأي ق�سية وت�سقط عدالته ويعترب فا�سقا بالن�س.

فاإن جاء بهم و�س��حت �سهادتهم مل يجلد، فاإن مل ت�س��ح �سهادتهم لالختالف يف الرواية، اأو 
كونهم غري عدول، اأو �رشح اأحدهم بعدم روؤيته التقاء اخلتانني باالإيالج، فاإن ال�سهود والقاذف 
يجلد كلٌّ منهم ثمانني جلدة علنا بقدر �سيوع االإ�ساعة والبهتان؛ الأن هذا ما تقت�سيه مقا�سد 

ال���رشع يف هذا احلك��م)1( نثڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱڱ ڱ ں ںڻمث )النور(.

واأم��ا من قذف زوجته، فاإن رفعت اأمرها اإىل الق�س��اء ومل يكن للزوج �س��هود اأربعة عدول 
ي�سهدون �رشاحة بروؤيتهم الزنا األزمه القا�سي اللعان اأْو يجلد اإن مل يالعن، وهو كما يف الن�س 

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  نثھ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائمث )النور(.

ف��اإن كان��ت املراأة حامال، ومل ينف الولد يف اللعان فهو اإق��رار باأنه ابنه؛ الأنه قد يكون ثبوت 
الزنا عليها خالل اأ�س��هر احلمل االأخرية كال�سابع والثامن والتا�سع، فال يتطرق اإىل الزوج ظٌن 

غالٌب باأن احلمل لي�س ابنا له.
فتكون الق�سية منفكة اأي: منفردة عن ق�سية احلمل.

فيالعن بال نفي، وهو ابنه حينئذ.
اأما اإن نفاه يف اللعان فاإنه ينتفي عنه وين�سب اإىل املراأة.

1- قولنا »ألن هذا ما تقتضيه مقاصد الش��رع«، قلت: ألن املقصود من اجللد هو رد اعتبار عرض املقذوف، فبقدر 
شيوع انتهاك عرضه بالقذف تكون علنية اجللد؛ لعالج ذلك.
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ف��اإذا العن ال��زوج فاإن الزوجة تالعن كما يف الن�س لتربئ نف�س��ها، فاإن اأبت املالعنة وجب 
عليها احلد للن�س يف اأن لعانها يدراأ عنها العذاب نثائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 
ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئمث )النور(، فلعانه دافع للحد عن 

نف�سه وموجب للحد عليها اإال اأن تالعن.
حق المرأة في خلع زوجها:

وللمراأة اإذا ت�رشرت ومل ت�ستقم حياتها مع زوجها وح�سل ال�سقاق بينهما التحكيم لل�سلح 
نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 

ک ک گ گ گگمث )النساء(.
ولهم��ا االتفاق على اخللع، وهو اأن ترج��ع املراأة لزوجها ماله الذي اأعطاها مقابل الزواج بها، 
وعلي��ه الط��الق واحدة. ولي���س له حق املراجعة يف الع��دة؛ الأنه يعود على اأ�س��ل حكم اخللع 

باالإبطال، فبطل حقه هنا.
وتعتد بثالث حي�س اأو اأطهار لعموم نثڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀۀمث )البقرة(.
ومل يثب��ت ما يخ�س���س املختلعة بحي�س��ة فبقيت على العموم؛ الأنه��ا مطلقة وحديث اأنها 

حي�سة ال ي�سح)1(.

1- قولنا »وحديث أنها حيضة ال يصح..« قلت: أصل احلديث بدون هذه الزيادة الشاذة واملنكرة أخرجه البخاري 
برقم 5273 عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النيب å فقالت يا رسول اهلل ثابت بن قيس ما أعتب 
عليه يف خلق، وال دين ولكين أكره الكفر يف اإلس��الم، فقال رس��ول اهلل å أتردين عليه حديقته قالت نعم قال 
رسول اهلل å: اقبل احلديقة وطلقها تطليقة. قلت: أصحاب عكرمة عن ابن عباس الثقات كخالد احلذاء وابن 
أب��ي متيم��ة يف صحيح البخاري وقتادة عند ابن ماجة وخالد احلذاء عند النس��ائي والدارقطين. قلت: فهؤالء هم 

األثبات من أصحاب عكرمة مل يذكروا يف القصة زيادة أنها أمرت أن تعتد حبيضة.
وتفرد بهذه الزيادة عمرو بن مسلم وضعفه أمحد والذهيب وابن خراش وابن القطان، وقال ابن معني والنسائي ليس 
بقوي، وقال يف التقريب صدوق له أوهام، وقال ابن معني مرة أضعف من هش��ام بن حجري. قلت: فال تقبل هذه 
الزيادة منه وهي يف حكم املنكر لضعفه كما هو مقرر يف مصطلح احلديث، وأقل أحكامها أنها شاذة على فرض أنه 



659املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 659املقدمة فـي فقه الع�رص658 املقدمة فـي فقه الع�رص 658

ثقة، وإال فأين من وثقه؟
فتحس��ني الرم��ذي وتصحيح األلباني هلذه الزيادة متعقب وقوله غريب بعده��ا صحيح؛ ألنه انفراد عن الثقات، 
وتس��ني الرمذي مع اس��تغرابه دليل على التضعيف كما قيل. ويؤيد هذا أن مجيع من روى القصة من الصحابة 

من غري هذا احلديث مل يذكروا أنه أمرها أن تعتد حبيضة.
فمن ذلك ما أخرجه النس��ائي بس��ند صحيح برقم 3462 عن عمرة بنت عبدالرمحن أنها أخربته عن حبيبة بنت 
سهل أنها: كانت تت ثابت بن قيس بن مشاس وأن رسول اهلل å خرج إىل الصبح فوجد حبيبة بنت سهل 
عند بابه يف الغلس فقال رس��ول اهلل å من هذه قالت أنا حبيبة بنت س��هل يا رسول اهلل قال ما شأنك قالت ال 
أنا وال ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رس��ول اهلل å هذه حبيبة بنت س��هل قد ذكرت 
ما شاء اهلل أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول اهلل كل ما أعطاني عندي فقال رسول اهلل å لثابت خذ منها فأخذ 
منها وجلس��ت يف أهلها. وهي خمرجة يف س��نن سعيد ابن منصور بسند على ش��رط الشيخني. وأخرجها أبو داود 

بسند على شرط الشيخني برقم 1904.
وأخرجه البيهقي كذلك بس��ند صحيح فجعله عن عمرة عن عائش��ة وال مانع أن تكون قد مسعت القصة من عائشة 
وم��ن ام��رأة ثابت. وكذا عند أبي داود برقم 1905 إال أن يف ه��ذه القصة أنها حديقتان. قلت: لعل هذا الوهم من 

أبي عمر السدوسي ألنه خيطئ من حفظه كما قال احلافظ.
ومما يؤيد عدم الزيادة -أعين أنه أمرها حبيضة- حديث عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة برقم 
2057 قال: كانت حبيبة بنت سهل تت ثابت بن قيس بن مشاس، وكان رجال دميما، فقالت: يا رسول اهلل، 
واهلل، ل��وال خماف��ة اهلل إذا دخ��ل علي لبصقت يف وجهه، فقال رس��ول اهلل å: أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم، قال: فردت عليه حديقته، قال: ففرق بينهما رسول اهلل å. ومل يذكر هذه الزيادة. قلت: ومن رواية ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس يف ذكر القصة ومل يذكر هذه الزيادة اليت هي »أن تعتد حبيضة« أخرجه الضياء يف 

املختارة 3980.
قل��ت: وأخرجه الدارقطين من حديث أبي س��عيد اخلدري يف قصة أخته ومل يذك��ر احليضة، وفيه عطية العويف 
ضعيف، واحلس��ن بن عمارة مروك، ومن هذه الطريق قالت: وأزيده. فقال: وزيديه. قلت: وهذه الزيادة منكرة، 
وخالفه عطاء بسند صحيح مرسال إىل النيب å أنه قال »أما الزيادة فال« عند البيهقي برقم 13741، ووصله عن 
ابن عباس عن النيب å. قلت: بس��ند صحيح إال أن البيهقي رجح اإلرس��ال. قلت: ويعضده مرسل أبي الزبري 

املتقدم، وهو صحيح إليه يف نفي الزيادة ورد احلديقة ومل يذكر احليضة.
وحدي��ث أبي الزبري عن ثابت بن قيس عند الدارقطين 3179 بس��ند صحيح ومل يذك��ر فيه الزيادة -أعين زيادة 
احليض��ة. قلت: ومع هذا التفرد والش��ذوذ هلذه الزيادة من عمرو بن مس��لم فقد اضط��رب، ففي رواية الدارقطين 
)3181( حيضة ونصفا. فهذه علة أخرى. والعلة الثالثة أن عبدالرزاق رواها عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 
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مرسال ومل يذكر ابن عباس. قلت: وبهذه العلة أعله احلاكم يف املستدرك والذهيب يف تلخيص املستدرك )224/2( 
فقال هش��ام بن يوس��ف عن معمر عن عمرو بن مس��لم عن عكرمة عن ابن عباس È: أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت منه فجعل النيب å عدتها حيضة. هذا حديث صحيح اإلس��ناد غري أن عبدالرزاق أرس��له عن معمر. 
وقال الذهيب: صحيح رواه عبدالرزاق عن معمر مرسال. ثم أورد احلاكم الطريق املرسلة. وأعله أبو داود بنفس العلة 
برقم 2231، فقال: وهذا احلديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النيب å مرسال. 
تنبيه: ثم اطلعت بعد هذا التقرير على تضعيف الذهيب لطريق عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس »أنها تعتد 
حبيضة« يف تنقيح التحقيق )208/2(. وسبقه ابن عبداهلادي )414/4(. وضعفه كذلك ابن حزم يف احمللى، وابن 

دقيق العيد يف اإلملام ناقال إعالل احلاكم مقرا له كما هو معروف عنه.
أم��ا رواي��ة الربيع بنت معوذ بن عفراء يف قصة خلع زوجة ثابت بن قيس بن مشاس فقد أخرجها غري واحد وهي 
معلولة فيها زيادة ش��اذة، والذي يفيده كالم احملدثني أهل العلل واجلرح والتعديل أن علي بن املبارك عن حييى 
ب��ن أبي كثري واهية. قال يعقوب بن ش��يبة: رواية علي ب��ن املبارك عن حييى ابن كثري خاصة فيها وهاء. قلت: 
وهذه منها، فإن مجيع من روى القصة من الثقات األثبات مل يذكر زيادة »اعتدي حبيضة« يف حديث امرأة ثابت 
ب��ن قيس، وق��د وردت القصة عن الربيع بنت مع��وذ بن عفراء أنها اختلعت زم��ن النيب å وأمرت حبيضة، 
وه��ذه معلولة أعلها الدارقطين )56/16( فقال: ملا س��ئل عن حدي��ث الربيع بنت معوذ، أنها اختلعت على عهد 
النيب å، فأمرها أن تعتد حبيضة فقال: رواه الثوري، واختلف عنه؛ فرواه الفضيل بن موس��ى، عن الثوري، 
 å عن حممد بن عبدالرمحن، موىل آل طلحة، عن س��ليمان بن يس��ار، عن الربيع بنت معوذ، ورفعه إىل النيب
وخالف��ه وكي��ع؛ فرواه عن الثوري، كذلك، ومل يقل على عهد رس��ول اهلل å، وقال: فأمرت أن تعتد حيضة، 

وهو الصحيح.
وأعلها البيهقي يف السنن )450/7( رقم 16014 وقال بعد إيراده قصتها مع عثمان: وظاهر الكتاب يف عدة املطلقات 

يتناول املطلقة وغريها فهو أوىل.
وأش��ار النس��ائي إىل إعالله حي��ث أورد احلديث ثم أتبعه بقصة عثمان بن عفان برق��م 3498 وهي من طريق ابن 
إس��حاق ق��ال حدثين عب��ادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت مع��وذ قال قلت هلا حدثيين حديثك 
قال��ت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فس��ألته ماذا علي من العدة فق��ال ال عدة عليك إال أن تكوني حديثة 
عهد به فتمكثي حتى تيضي حيضة قال وأنا متبع يف ذلك قضاء رس��ول اهلل å يف مريم املغالية كانت تت 

ثابت بن قيس بن مشاس فاختلعت منه.
قل��ت: والصحيح من القص��ة أنها يف زمن عثمان كما قرر أهل العلل، والصحيح من القصة يف زمن عثمان عدم ذكر 
زي��ادة احليض��ة عن النيب å، بل هي من اجتهاد عثمان بن عف��ان كما قال البيهقي وقد تقدم، واإلمام أمحد، 

قال ابن املنذر: وضعف اإلمام أمحد حديث عثمان.
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العدة ثالثة أطهار أو ثالث حيض أو كالهما:
وقلنا »اأو اأطهار«؛ الأن الله اأمر بثالثة قروء، وهو لفظ م�سرتك فيهما، كحكم �رشعي مل�ساألة 

واقعية اأكثية بني النا�س، فعلم اأن هذا اللفظ مق�سود مبعنييه.
اإذ ال ميك��ن اأن يجمل الله احلكم يف م�س��األة تعم الكافة بتكرار كث��ري دائم، فعلم حمله على 
معنيني، ويرتك للفقيه تقدير ذلك بح�س��ب مقت�س��يات امل�س��لحة يف اختي��ار اأحد املعنيني اأو 

كليهما.
فمن عمل يف العدة باحلي�س فقد اأ�س��اب ما اأمر الله به يف اللفظ امل�س��رتك نثچمث، ومن 

عمل باالأطهار فقد اأ�ساب ما اأمر الله به يف اللفظ.
وبدليل تاأنيث ثالثة قروء.

والتاأني��ث يف الع��دد نثچ چچمث ال يك��ون اإال ملذكر؛ فكان التقدير ثالث��ة اأطهار وجعل 
يف اآية اأخرى االأ�س��هر بدال عن احلي���س نثې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئمث )الطالق(، فدل على جواز العدة بهذا اأو بهذا القت�س��اء 
اأحدهم��ا االآخر لتالزمهما طبيعة وخلقة، وال تو�س��ف من مل حت���س، اأو انقطع عنها احلي�س 

ياأ�سًا اأو حماًل اأنها طاهرة.

وقد حسن احلافظ يف تغليق التعليق )460/4( ط/ املكتب اإلسالمي قصة خلعها يف عهد عثمان بن عفان Ê من 
غري ذكر هذه الزيادة، بل أنها افتدت مبا دون عقاص شعر رأسها.

ثم ذكر ش��اهدا هلا يف املوطأ ونقل يف املوطأ برقم 1176 عن ابن املس��يب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا 
يقولون عدة املختلعة مثل عدة املطلقة ثالثة قروء. قلت: وبعد هذا التحقيق يتبني ما يلي:

1- ش��ذوذ ون��كارة زي��ادة »أن تعت��د حبيضة« ملخالفة الضعف��اء فيها للثق��ات وملخالفة كل م��ن روى القصة من 
الصحابة.

2- نكارة زيادة »وأزيده«، يعين تزيده على ما أعطاها.
3- أن أحادي��ث زي��ادة »أن تعت��د حبيضة« أعله��ا وضعفها األئمة األثب��ات، منهم الرم��ذي واحلاكم والذهيب 
والدارقط��ين والبيهقي وابن عبداهلادي واإلمام أمحد وأب��و داود وغريهم، وهو الراجح، فما ذهب إليه البعض من 
تصحي��ح ه��ذه الزيادة غري صحيح، وأما العالمة األلباني فقد صح��ح يف هذا الباب مجيع األحاديث املتناقضة من 

ناحية الفقه فغفر اهلل له.
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بل لهن حاالت اأخرى ال تو�س��ف اإحداهن بحي�س وال طهر؛ الأنه ال ت�س��مى املراأة حائ�سًا اإال 
اإذا كانت حتي�س وتطهر، وال ت�سمى املراأة طاهرا اإال اإذا كانت حتي�س وتطهر.

ومن ال حتي�س وال تطهر هي اإحدى خم�س ن�ساء:
1- اليائ�سة: وهذه عدتها ثالثة اأ�سهر بالن�س نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ىىمث )الطالق:4(، وال يقال عنها اإنها طاهرة؛ الأنها ال حتي�س اأ�سال.
2- ال�سغريات: وهذه عدتها ثالثة اأ�سهر بالن�س نثې ې ىىمث، عطفا على عدة اليائ�س 

ثالثة اأ�سهر.
3- احلوامل: وعدتها و�سع احلمل نثائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )الطالق:4(.

4- امل�ستحا�سة الدائمة: التي ال متيز بني حي�س وطهر، فعدتها باالأ�سهر.
واأما تكليفها ال�س��الة وال�س��يام قيا�سا على اأمثالها من ن�س��ائها فهو قيا�س من�سو�س يف 

احلديث الأجل التعبد احتياطا وال يعترب يف ح�ساب العدة؛ الأنه ال عدة اإال بيقني.
��رات: وهن احلور العني، �س��مني بذل��ك لعدم دورة احلي�س والطه��ر فيهن بل هن  5- املُطهَّ

مطهرات منه خلقًة نثوئ وئمث )آل عمران:15(.
ومن ا�س��تدل باأن املق�س��ود الطهر يف االآية بدليل تاأنيث لفظ ثالثة قروء؛ الأنه ال يوؤنث اإال 
املذكر، ا�سُتِدل عليه بجعل االأ�سهر بدال عن احلي�س نثې ې ىىمث )الطالق:4( وباأن ثالثة 

ن�س عددي قطعي، وال قطع اإال بعدد احلي�س ال بالطهر.
وال�سحيح اأن الله �سبحانه يف قوله نثچ چچمث )البقرة:228( لو اأراد احلي�س لذكر اللفظ 

»ثالث قروء« الأنه بل�سان عربي مبني.
فلما اأنثه علم اأنه الطهر، ثالثة اأطهار تامة، وملا جعل االأ�سهر بدال عن احلي�س علم اأنه احلي�س 

فجاز االأمران.
وقلنا »تامة«؛ الأنه االأ�سل يف االإطالق؛ والأنه ال يخرج من العدة اإال بيقني، والتمام هو اليقني.

ومتام الثالثة االأطهار تقت�سي ثالث حي�س تامة قطعا، وثالثة اأطهار تامة قطعا.
وال ميك��ن اأن يك��ون هناك ثالثة اأطهار تامة قطعا اإال بحي�س��ة اأوىل تام��ة، ثم طهر تام اإىل 
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احلي�س��ة الثانية التامة، ثم طهر تام اإىل احلي�س��ة الثالثة تامة، ثم طهر تام بنزول اأول دفعة دم 
من حي�سة رابعة فهذه غري تامة وال حت�سب.

وهكذا تكون قطعا ثالث حي�س تامات، وثالثة اأطهار تامة؛ فتخرج من عدتها قطعا، وال ي�سح 
اإخراجها من يقني الزوجية اإال بيقني العدة؛ فلو تبع�ست االأطهار اأو احِلَي�ُس مل تخرج بالقطع.

والأن ال��زوج اإذا مات وه��ي يف العدة يف اآخر طهر بعد مرور ث��الث حي�س تامات فلو قلنا 
»العدة باحلي�س« مل ترث، ولو قلنا باالأطهار ورثت.

ولك��ن لو مت الطه��ر الثالث ومات بعد نزول دفعة من احلي�س��ة الرابعة فهي ال ترث بيقني، 
لتيقن ثالثة قروء تامة من حي�س وطهر.

وال ميك��ن نقل اأحد من اأ�س��ل قطعي يف احلق اإىل منعه من احل��ق اإال بقطع، فال متنع املرياث 
اإال بالقطع.

ف��دل على عظيم بالغة القراآن كالم الله يف الن�س على العدد، وهو ثالثة ويف تاأنيثه بالتاء 
ليدل على القطع يف اعتبار ثالث حي�س تامات ال تكون اإال بثالثة اأطهار تامة.

ومن زعم اأن يف هذا تطوياًل على املراأة ُردَّ عليه: بل هو عني املنفعة؛ الأن فيه عدم اال�ستعجال 
يف نق�س عقدة الزوج، وهذه م�سلحة لها، وهذا يف الطالق الرجعي.

وفي��ه عدم حرمانها من املرياث بالظن لو مات زوجه��ا يف العدة، وهذا يف الطالق الرجعي 
وه��و اإجماع، واأما يف الث��الث واخللعي البائن فيحتاج اإىل نوع ا�س��تنباط، فاإن قلنا به فدليله 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة(.

فاملختلع��ة البائن واملطلقة ثالث��ا اإذا مات زوجها وهي يف العدة انتقلت اإىل عدة الوفاة، فاإذا اأُْفتى 
بهذا لزم العلة يف الن�س وهي نثٻمث فهي زوجته؛ الأنها لو مل تكن كذلك ملا اعتدت بالوفاة.

ومعل��وم اأن كل زوجة ت��رث، ومن اأخرج هذه لزم��ه الدليل ال�س��حيح ال�رشيح اخلايل عن 
املعار�س��ة، وال�رشع يوؤخذ كله، فمن األزمها بالع��دة؛ الأنها زوجة ومنعها من املرياث فقد اأخذ 
ببع���س وترك بع�س��ا، ويحتمل عدم ذلك الأنهن -اأي املطلقة ثالث��ا واملختلعة البائن بالثالث 
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واملالعنة- خرجن من دائرة احللية لهذا الزوج بالن�سو�س، لزوال الزوجية، واإذا زالت وهي علة 
اأو جزء علة انعدم احلكم باإرثهن.

الطالق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع:
والطالق مرتان، بالن�س اأي الطالق الرجعي مرتان، وهذا هو التقدير ال�سحيح.

َحها اإىل بيت اأهلها  فاإذا بلغت اأجلها اأي: قاربت انتهاء العدة، فله اأن يراجعها، فاإن مل يراجعها �رَشَّ
لقوله تعاىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀمث )البقرة:231(.
ولي���س معن��ى ال�رشاح الط��الق كما ذهب اإلي��ه بع�س االأئم��ة؛ الأنه ال معنى ل��ه يف االآية 
نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀمث )البقرة:231(، فال ميكن 
اأن يكون معناها واإذا طلقت الن�س��اء فبلغن اأجلهن فاأم�س��كوهن مبعروف اأو طلقوهن مبعروف؛ 

الأنها مطلقة اأ�سال وهي يف عدة طالقها!!
ونثہہمث اأن يق��ول لها اإما باللف��ظ جمموعا اأنت طالق اأنت طالق.. اأو يقول لها اأنت طالق 

ثم يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك.
اأو يطلقه��ا يف جمل�س مرة بقوله اأنت طالق، ث��م يف جمل�س اآخر مرة اأخرى، فهذا كله طالق 

رجعي وهو مرتان.
اأما اأن يجمع الثالث بالتمييز فيقول اأنت طالق ثالثا فهذه واحدة؛ الأن التمييز ال حكم له هنا 
موؤث��ر يف اإحداث احلدث ب��ل هو اإخبار عن عدد مرات احلدث الذي حدث فعال، وهو كمن قال 
اأ�س��تغفر الله ثالثا فال يعتد له ذلك ثالث مرات، وكذا من قال �س��بحان الله واحلمد لله والله 

اأكرب ثم قال ثالثا وثالثني، فما هي اإال واحدة حقيقية.
فالتمييز ال ُيْحِدث احلدث، بل يخرب عن واقٍع قد حدث، فاإن طابق واإال فهو لغو.

وال يح��ل ل��ه اأن ياأخذ على الطالق �س��يئا مم��ا اآت��اه اإال اإن كانت هي تريد اأن تفادي نف�س��ها 
ليطلقه��ا، وهو ما يعرف عند الفقه��اء باخللع، وهو من�س��و�س يف نف�س االآية نثہ ہہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۈئ  ۈئ  ۇئۆئ ۆئ  ۇئ  وئ وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ٴۇ ۋۋ 

ېئ ېئ ېئ ىئىئمث )البقرة(.
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فهذا يدل على اأن اخللع طالق حم�سوب عليه الأن الله تعاىل ذكر الطالق فلم ُيِحلَّ فيه اأخذ 
املال ثم ا�ستثنى هذه احلالة، فاأجاز اأخذ املال فمن طلق ثم طلق مرة اأخرى مقابل مال فهو طالق 
خلع وعليه طلقتان، وبقي له طلقة واحدة اإن اأوقعها فال حتل له حتى تنكح زوجا غريه بالن�س 

نثىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث 
ىثيث حج مج جح مح جخ حخمخمث )البقرة(.

وال بد من الدخول احلقيقي »حتى تذوقي ع�سيلته ويذوق ع�سيلتك«)1(.
وال يجوز الزواج بق�سد التحليل للن�س »لعن الله املحلل واملحلل له«)2(.

1- أخرجه البخاري برقم 2639 عن عائشة á جاءت امرأة رفاعة القرظي النيب å فقالت كنت عند رفاعة 
فطلقين فأبت طالقي فتزوجت عبدالرمحن بن الزبري إمنا معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة 
ال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن 

.å له فقال يا أبا بكر أال تسمع إىل هذه ما جتهر به عند النيب
2- أخرجه أبو داود برقم 2078 عن احلارث عن علي Ê -قال إمساعيل وأراه قد رفعه إىل النيب å- أن 

النيب å قال »لعن اهلل احمللل واحمللل له«.
وهو يف سنن ابن ماجة برقم 1934 عن ابن عباس، قال: لعن رسول اهلل å احمللل، واحمللل له.

وعند ابن ماجة برقم 1936 عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل å: أال أخربكم بالتيس املستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول اهلل. قال: هو احمللل، لعن اهلل احمللل، واحمللل له.

ويف فيض القدير شرح اجلامع الصغري برقم 7266 )لعن اهلل احمللل( بكسر الالم األوىل )واحمللل له( قال القاضي: 
ال��ذي يت��زوج مطلقة غريه ثالثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطل��ق نكاحها فكأنه حيلها على الزوج األول 
بالن��كاح بال��وطء واحمللل له األول وإمنا لعنهما ملا فيه من هتك املروءة وقلة احلياء والداللة على خس��ة النفس أما 
بالنسبة للمحلل له فظاهر وأما بالنسبة للمحلل فألنه يعري نفسه بالوطء لغرض الغري فإنه إمنا يطؤها ليعرضها لوطء 
احمللل له ولذلك مثل كما يف خرب بالتيس املس��تعار وليس يف اخلرب ما يدل لبطالن العقد كما قيل بل لصحته من 
حيث إنه مسى العاقد حملال وذلك إمنا يكون إذا كان العقد صحيحا فإن الفاس��د ال حيلل هذا إن أطلق العقد فإن 
شرط فيه الطالق بعد الدخول بطل ذكره القاضي... قال الرمذي: حسن صحيح قال ابن القطان: ومل يلتفت لكونه 

من رواية أبي قيس عبدالرمحن بن مروان وهو خمتص به. أ.ه�.
وقال ابن حجر: رواته ثقات وقال الذهيب يف الكبائر: صح من حديث ابن مسعود ورواه النسائي والرمذي بإسناد 

جيد عن علي. انتهى.
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العدة وحقوقها:
العدة ق�سمان فقط:

اأ . عدة وفاة.
ب . وعدة طالق.
والن�ساء اأق�سام:

1- املعتدة من طالق رجعي.
2- املعتدة من طالق الثالث.

3- املعتدة من طالق خلع.
4- املعتدة من طالق لعان.

5- املعتدة من طالق وهي حامل.
6- املعتدة من طالق وهي يائ�سة من احلي�س.

7- املعتدة من طالق وهي مل حت�س بعد.
8- املعتدة من وفاة.

9- املعتدة من وفاة وهي حامل.
10- املعتدة من وفاة وهي يف عدة طالق.

فهوؤالء الن�س��وة من االأوىل اإىل الرابعة وهن املعتدات من طالٍق رجعٍي، اأو بائن، اأو خلٍع، اأو 
طالق لعاٍن، حكمهن واحد يف اأن تعتد املراأة بثالثة قروء وهو حي�س واأطهار تامات اأو اأحدهما 

ملن اأراد العمل بقول عامل يقول باأحدهما.
ومن قال اإن املختلعة تعتد بحي�س��ة فال حجة له �س��حيحة، واأما املالعن��ة فاإنه يطلقها بعد 

اللعان وتاأخذ اأحكام الطالق؛ الأنه �س��بحانه ذكر اأن مالعنتها تنفي احلد نثائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )النور( ومل يذكر اأنها فراق.

فدل على اأنها زوجته، وال اأثر للعان اإال لدرء احلد عنه وعنها.
ونفي الولد ال يكون اإال اإن نفاه.
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ويجب عليه الطالق بعد اللعان لثبوت ذلك يف احلديث باإقرار قوله اإن اأم�سكتها فاأنا كاذب 
فطلقها بني يدي ر�سول الله واأقره على قوله وفعله)1(.

عدة الحامل واليائسة والالئي لم يحضن:
اأما احلامل فعدتها و�سع احلمل. واليائ�سة، اأو اللواتي مل يح�سن عدتهن ثالثة اأ�سهر للن�س 

ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  نثۈ 
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئمث )الطالق(.

عدة المتوفى عنها زوجها:
اأما من توفى عنها زوجها فعدتها اأربعة اأ�س��هر وع�رشا بالن�س نثٱٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة(.

ف��اإن كانت حامال فعدتها بو�س��ع احلمل، ويج��وز اأن تعتد باأبعد االأجل��ني، واملعتدة بطالق 
وتوفى عنها زوجها يف العدة؛ فاإنها تعتد باأبعد االأجلني عمال باليقني.

النفقة والسكنى والمتعة:
وجميع املطلقات لهن النفقة وال�سكن واملتعة اإال املالعنة بدليل قوله تعاىل نثٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤمث )الطالق:1( واملالعنة هي من هذا الباب؛ 

1- أخرجه البخاري برقم 5259 عن ابن ش��هاب أن س��هل بن سعد الس��اعدي أخربه أن عوميرا العجالني جاء 
إىل عاص��م بن عدي األنصاري فقال ل��ه: يا عاصم، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال، أيقتله فتقتلونه، أم كيف 
 å فكره رسول اهلل å فس��أل عاصم عن ذلك رسول اهلل .å يفعل؟ س��ل لي يا عاصم عن ذلك رس��ول اهلل
املس��ائل وعابها حتى كرب على عاصم ما مسع من رس��ول اهلل å فلما رجع عاصم إىل أهله جاء عومير فقال: يا 
عاصم ماذا قال لك رس��ول اهلل å؟ فقال عاصم: مل تأتين خبري، قد كره رس��ول اهلل å املس��ألة اليت س��ألته 
عنها. قال عومير: واهلل ال أنتهي حتى أس��أله عنها؟ فأقبل عومير حتى أتى رس��ول اهلل å وسط الناس، فقال 
يا رس��ول اهلل: أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رس��ول اهلل å »قد أنزل 
اهلل فيك ويف صاحبتك فاذهب فأت بها« قال س��هل: فتالعنا وأنا مع الناس عند رس��ول اهلل å، فلما فرغا، 
قال عومير: كذبت عليها يا رس��ول اهلل إن أمس��كتها، فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل å. وهو يف صحيح 

مسلم برقم 3816.
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 :å الأنها اأتت بفاح�س��ة مبينة بلعان. ويف املتعة اأرى اأنها متتع بدليل من قالت لر�س��ول الله
»اأعوذ بالله منك«، فقال: »لقد عذت مبعاذ اإحلقي ببيت اأهلك، وك�س��اها رازقيني«)1(. فدل على 

اأنه لي�س لها ال�سكن وا�ستعاذتها من ر�سول الله å من اأفح�س القول يف حقه.
اأما املختلعة واملطلقة الرجعية، واملطلقة ثالثا، واملطلقة احلامل، واليائ�س، والالتي مل يح�سن 
فلهن جميعا ال�س��كن، هذا يف اأ�سل النظر اإىل عموم الن�سو�س -اإال ما �سياأتي- لقوله تعاىل 

بعد تف�س��يل اأحكامهن نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ 

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگمث )الطالق(.
وهذا عموم للمطلقات وغري املطلقات اأو هو خا�س باملطلقات؛ الأن هذا يف �سياق املطلقات؛ 
الأن �سكن الزوجة غرِي املطلقة معلوٌم، ونفقتها معلومة حامال وغري حامل، والأنه يجب عليها 

االإر�ساع وال ي�سقط بالتعا�رش بينهما يف حالة عدم الطالق فهذه االأحكام كلها للمطلقات.
واأما املبتوتة التي طلقت ثالثًا فلوال حديث فاطمة بنت قي�س لكان لها النفقة وال�سكنى)2(.

1- أخرجه البخاري برقم 5255 عن أبي أسيد Ê قال خرجنا مع النيب å حتى انطلقنا إىل حائط يقال له 
الش��وط حتى انتهينا إىل حائطني فجلس��نا بينهما فقال النيب å اجلسوا هاهنا ودخل وقد أتي باجلونية فأنزلت 
 å يف بيت يف خنل يف بيت أميمة بنت النعمان بن ش��راحيل ومعها دايتها حاضنة هلا فلما دخل عليها النيب
قال: هيب نفس��ك لي قالت وهل تهب امللكة نفس��ها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ 

باهلل منك فقال: قد عذت مبعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتني وأحلقها بأهلها.
2- قولنا »وأما املبتوتة اليت طلقت ثالثا..« قلت: حديثها أصل يف الباب أخرجه مس��لم برقم 3777 أن أبا عمرو 
بن حفص بن املغرية خرج مع علي بن أبي طالب إىل اليمن فأرسل إىل امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت 
من طالقها وأمر هلا احلارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقاال هلا واهلل ما لك نفقة إال أن تكوني حامال. 
فأتت النيب å فذكرت له قوهلما. فقال »ال نفقة لك«. فاستأذنته يف االنتقال فأذن هلا. فقالت أين يا رسول اهلل 
فقال »إىل ابن أم مكتوم«. وكان أعمى تضع ثيابها عنده وال يراها فلما مضت عدتها أنكحها النيب å أسامة بن 
زيد فأرس��ل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يس��أهلا عن احلديث فحدثته به فقال مروان مل نس��مع هذا احلديث إال 

من امرأة سنأخذ بالعصمة اليت وجدنا الناس عليها.
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اإال اأن املختلعة ملا فادت نف�سها مبال فطلقها على ذلك، كان اإلزامه بالنفقة وال�سكنى يف عدتها 
نق�س��ا فيما اأرجعت اإليه ويدخل يف هذا اخل�س��ام؛ الأن اخللع مبنٌي على امل�س��احة واخل�سومة 
والتعوي�س، فلهذا املعنى اأرى: جريان ال�س��لح هنا مبا ينا�سب؛ الأن ن�س االآية يدل على اإطالق 

املفاداة نثې ې ى ى ائ ائەئمث )البقرة:229(.
واأما دليل املتع��ة فه��و نثڈ ژ ژڑ ڑ ک ککمث )البقرة(، وهذا 

ن�س عام لكل مطلقة.
واملتع��ة هو ما تع��ارف عليه النا�س يف املجتمع من ك�س��وة ورزق وهدية ونحو ذلك وهي 

غري النفقة.
وقد ك�سى ر�سول الله å من طلقها رازقيتني)1(.

عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها:
واأما عدة املتوفى عنها زوجها فهي اأربعة اأ�سهر وع�رشاً بالن�س نثٱٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة(.

واأم��ا متعته��ا فه��ي �س��نة كامل��ة بالن���س نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎڈمث )البقرة(.

فقال��ت فاطمة حني بلغه��ا قول مروان فبينى وبينكم القرآن ق��ال اهلل عزوجل نثٺ ٺ ٺ ٿمث اآلية 
قال��ت ه��ذا ملن كانت له مراجعة فأي أمر حيدث بعد الثالث فكي��ف تقولون ال نفقة هلا إذا مل تكن حامال فعالم 

تبسونها.
قلت: وقد كان األس��ود النخعي يعمل بأصل ما دلت عليه اآليات كما ثبت يف مس��لم برقم 3783 عن أبي إسحاق 
قال كنت مع األسود بن يزيد جالسا يف املسجد األعظم ومعنا الشعبى فحدث الشعبى حبديث فاطمة بنت قيس أن 
رس��ول اهلل å مل جيعل هلا س��كنى وال نفقة ثم أخذ األسود كفا من حصى فحصبه به. فقال ويلك تدث مبثل 
هذا قال عمر ال نرك كتاب اهلل وسنة نبينا å لقول امرأة ال ندرى لعلها حفظت أو نسيت هلا السكنى والنفقة 

قال اهلل عزوجل نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤمث.
1- تقدم خترجيه.
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واأخطاأ من ظن اأن االآية ن�س��ختها عدة اأربعة اأ�س��هر وع�رشا؛ الأن هذه االآية هي لغر�س متعة 
املتوفى عنها زوجها و�سكناها وهي متعة �سنٍة و�سكن �سنة، واملتاع هنا �سامل للنفقة واملتعة؛ 
الأنه جعل غايته اإىل احلول وال يكون ذلك اإال مبا ي�سمل النفقة الأنها تتكرر ال جمرد متعة بنحو 

ك�سوة، واإمنا فر�س الله لها ذلك لعظيم م�سيبتها.
فيج��ب على ال��زوج اأن يو�س��ي لها بهذي��ن االأمرين للن���س نثڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃڃمث )البق���رة:240( ودليل ال�سكن قوله تعاىل يف نف�س االآية نثڄ ڃڃمث 

)البقرة:240( اأي ال اإخراج لها من �سكن زوجها املتوفى طيلة عام كامل.
وهذا ا�ستثناء من »ال و�سية لوارث«)1( من باب تخ�سي�س العام.

وال�سكن لها نوعان:
�سكن للعدة اأربعة اأ�سهر وع�رشا وهو �سكن تعبد ال اختيار لها وال الأحد فيه؛ الأنه تبع للعدة 

يف قول��ه تع��اىل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة(.

وهو ثابت يف ال�سنة بال خالف، وحفظا حلق حمل قد يتبني، وقيا�سا على املطلقة البائن؛ الأنها 
اأعظم م�سيبة منها عند من يق�سي لها بال�سكنى، اأما املتعة فتمتع عند اجلميع.

وي�رشع للمتوفى عنها زوجها �س��كٌن فوق �سكن العدة توفية للعام، وهو �سكن املتعة وهو 
باخليار بالن�سبة لها للن�س يف االآية على تعليق اخلروج لها اإن اأرادت نثڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎڈمث )البقرة(.
فاإنه �س��بحانه جعل خروجها مباحًا، وما فعلت بنف�س��ها مباحًا، يعني من زينة ونحوها، لكنه 
يف االآية ال�س��ابقة قيد اأن تفعل بنف�س��ها ما ت�س��اء باملعروف بعد اأربعة اأ�سهر وع�رشا، وجاءت 

ال�سنة مبينة اأنها تلزم بيت زوجها مع ترك الزينة يف مدة اأربعة اأ�سهر وع�رشا.
للمرأة الحكم بين الناس:

وللمراأة اأن حتكم يف ق�س��ايا اخل�سوم وغريها لعموم نثەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث )املائدة:95(، 
1- تقدم خترجيه.
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ومل ي�س��رتط الذكورية، وهذه ق�سية لي�س فيها خ�سومة لها احلكم فيها مبا يعدل اجلناية على 
ال�سيد يف احلرم، وهو املق�سود بقولنا »وغريها«.

ولقوله تعاىل نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ککمث )النساء:35(. 
وهذا عام ومل ي�سرتط فيه الذكورية، وهذه ق�سايا خ�سوم.

ولعم��وم نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )احلج���رات:9(، ف�س��مل العموم 
الن�ساء والرجال.

للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام:
ولها اأن تكون يف من�سب املفتي العام اإن كانت فقيهة جمتهدة، وقد كانت عائ�سة واأم �سلمة 

وغريهما ي�ساألهن كبار فقهاء ال�سحابة فيما اأ�سكل.
وللمرأة أن تصلح بين األمة في القضايا الكبرى:

ولها اأن ت�س��لح بني النا�س، وثبت ذلك عن عائ�س��ة á ملا �سعت بال�سلح ومل ينكر عليها 
ْوا اأمرهم امراأة« لظنه اأنها والية  ال�سحابة واإمنا اأنكر اأبو اأمامة م�ستدال بحديث »ال يفلح قوم ولَّ

ومل يواَفْق.
ولعموم نثۋ ۅ ۅۉمث )احلجرات:10( ومل ي�سرتط الذكورية يف امل�سلحني يف كل 

اأوامر االإ�سالح بني النا�س نثٺ ٿٿمث )النساء:128(، نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤڤمث )النساء(.
والعمل واالستثمار للمرأة من المباحات

فللمراأة اأن تعمل يف القطاع االقت�س��ادي، اأو غريه، لال�س��تثمار اأو غ��ريه؛ لعموم االأدلة يف 
االإنع��ام على اخلل��ق بذل��ك نثں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہہمث )يس(، 

وهذا عام يف عمل اليد للرجال والن�ساء.
ولعم��وم نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئۇئمث )التوبة(.
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وحلديث اأ�سماء اأنها كانت تعمل يف اأر�س زوجها)1(.
ولقول��ه تعاىل ع��ن املراأت��ني نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
چچمث  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

)القصص(.
والأن االأ�س��ل االإباحة. واخلطابات يف العمل وال�س��عي وامل�ساربات ال تخ�س ذكرا اأو اأنثى 
بل تعمهما وي�سرتط اأال ت�سيع ما عليها من فر�س عني كرعاية ما حتت يدها من بيت وطفل 

ومال.
واأن تلزم فر�س ال�رشع يف احل�س��مة وعدم االبتذال واإظهار ما ال يظهر اإال على من ا�ستثني 

يف الن�س)2(.
ومشاركة المرأة في التبرعات واإلنفاق المالي وكل تعاون على البر والتقوى مشروع: 
فلها اأن تت�س��دق من مالها اخلا�س الذي متلكه ملا جاء يف ال�س��حيحني »ت�سدقن فاأخذت املراأة 

تلقي قرطها اأو خامتها«)3(.
1- تقدم خترجيه.

2- لقول��ه تع��اىل نثں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئىئمث )النور(.
3- قولنا »فلها أن تتصدق..« احلديث يف ذلك أخرجه البخاري برقم 1462 عن أبي سعيد اخلدري Ê خرج 
رسول اهلل å يف أضحى، أو فطر إلي املصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا... 
فلما صار إىل منزله جاءت زينب امرأة ابن مس��عود تس��تأذن عليه فقيل يا رس��ول اهلل هذه زينب فقال أي الزيانب 
فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا هلا فأذن هلا قالت يا نيب اهلل إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي 
لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النيب å صدق ابن مسعود 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وملسلم برقم 2085 من حديث جابر بن عبداهلل قال شهدت مع رسول 
اهلل å الصالة يوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة ثم قام متوكئا على بالل فأمر بتقوى اهلل 
وح��ث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النس��اء فوعظه��ن وذكرهن فقال »تصدقن فإن أكثركن 
حطب جهنم«. فقامت امرأة من س��طة النس��اء س��فعاء اخلدين فقالت مل يا رس��ول اهلل قال »ألنكن تكثرن الشكاة 

وتكفرن العشري«. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقني يف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن.
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ولها اأن تدفع زكاتها، و�سدقتها لزوجها اإن كان فقريا للن�س يف قوله å »هي لك �سدقة 
و�سلة«)1(.

وال تت�سدق من مال زوجها مما حتت يدها اإال باإذن منه للن�س)2( اإال ما جرى به العرف.
ولها اأن تنفق على ابن ال�سبيل والفقري واملحتاج واليتيم من مالها.

ويج��ب عليها ما يجب على الرجل من ال�س��دقات والزكوات والكفارات واالإنفاق الواجب 
يف �سبيل الله؛ لعموم االأدلة.

وي���رشع لها ما ي�رشع للرجل من �س��ائر القربات املالية من الوقف، واالإطعام، و�س��قيا املاء، 
وبناء امل�ساجد، وحفر االآبار، وبناء املرافق اخلريية واملوؤ�س�سات التنموية واملراكز الدعوية ودور 
القراآن وعلومه وال�س��نة وعلومها، ون�رش العلم، والدعوة، والدين، واخلري، والتعاون على الرب 

والتقوى، لعموم الن�سو�س يف ذلك كله.
غزو النساء:

وال يجب على امراأة القتال يف �س��بيل الله يف االأ�س��ل تخفيفا عليه��ا، واإلزامها بذلك اإلزام 
وتكليف ملا مل يكلفها الله به، �سواء كان بتجنيد اأو غريه.

ولها اأن تتطوع للقتال يف �س��بيل الله بال اإل��زام، حلديث »ادع الله اأن يجعلني منهم قال اأنت 
منهم. فغزت مع زوجها يف البحر فا�ست�سهدت«)3(.

1- تقدم قبل قليل.
2- أخرجه البخاري برقم 5195 عن أبي هريرة Ê أن رسول اهلل å قال »ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غري أمره فإنه يؤدى إليه شطره«. وهو يف صحيح 

مسلم برقم 2417.
3- قولنا »وهلا أن تتطوع..« ملا أخرجه البخاري برقم 2788 عن أنس بن مالك Ê أنه مسعه يقول كان رسول 
اهلل å يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تت عبادة بن الصامت فدخل عليها رس��ول 
اهلل å فأطعمته وجعلت تفلي رأس��ه فنام رس��ول اهلل å ثم اس��تيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحكك يا 
رس��ول اهلل قال ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف س��بيل اهلل يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على األس��رة، أو مثل 
امللوك على األسرة شك إسحاق قالت، فقلت: يا رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلين منهم فدعا هلا رسول اهلل å ثم 
وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول اهلل قال ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل 
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سفر المرأة ورفقتها:
واإذا �س��افرت املراأة �س��فرا ي�س��تغرق يوما وليلة وجب عليها اأن تاأمن على نف�س��ها مِبَحرٍم للن�س 
ال�سحيح ال�رشيح »ال يحل المراأة توؤمن بالله واليوم االآخر اأن ت�سافر يومًا وليلة اإال مع ذي حمرم«)1(، 

ولو كان ذلك بو�سائل النقل احلديثة جواً اأو براً اأو بحراً؛ الأن العلة موجودة، وهي ال�سفر.
ون�س��ه على م�س��رية يوم وليلة يدل على اخت�سا�س املحرم بال�سفر الطويل كهذا فما فوق، فاإن 

كانت على طائرة يف زمن ي�سري ك�ساعة فهل نعترب زمن الرحلة اأم مقيا�س امل�سافة على االأر�س؟

الظاه��ر عن��دي النظر اإىل مقيا�س امل�س��افة على االأر�س، فاإن كان م�س��رية يوم وليلة وجب 
املَْحَرم، والأنها علة من�سو�سة م�سبوطة، وقيا�س الزمن علٌة غري من�سبطة، هذا هو االأ�سل.

ثم تقرر عندي اأن اعتماد الزمن اأ�س��بط �س��واء كانت الرحلة جوية اأم برية اأم بحرية، وهو ما 
يدل عليه منطوق احلديث، فاملراأة التي ت�س��افر يوما وليلة )24 �ساعة( يف جٍو اأو بٍر اأو بحٍر ال 
�س��ك اأنه �سفر طويل و�سديد امل�سقة ولو كان باأحدث الو�سائل مما يعوزها اإىل ما ن�س ال�رشع 

عليه من املَْحَرم ل�سدة حاجتها اإليه يف مثل هذا ال�سفر الطويل.
وي�س��تثنى حالة احلاجة لل�س��فر فيجوز مع االأم��ن وغلبته ولو مع رفقة ن�س��اء ثقات اأو يف 

ا�سطرار فمنفردة، وال�رشورة تقدر بقدرها.
واأما ال�س��فر مع الن�س��اء املاأمونات بال حاجة اأو ا�سطرار فهو اجتهاد ال دليل عليه ن�سا، وال 

معنى. 
اأم��ا الن�س فلعدم وروده، اأما املعنى والتعليل ال�رشعي فهو حفظ املراأة و�س��يانة عر�س��ها 
و�س��معتها والقيام عليها يف ال�س��فر وهذا كله يخدم مق�س��دا من اأكرب مقا�س��د ال�رشع وهو 

حفظ العر�س.
وال يحق��ق حفظ املراأة و�س��يانة عر�س��ها و�س��معتها حتققا تام��ا اإال مبحرم لها يف ال�س��فر، 

وال�رشيعة يف حفظ مقا�سدها ق�سدت متام احلفظ ال جمرد احلفظ.

اهلل كما قال يف األول قالت، فقلت: يا رس��ول اهلل ادع اهلل أن جيعلين منهم قال: أنت من األولني فركبت البحر 
يف زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حني خرجت من البحر فهلكت.

1- تقدم خترجيه.
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اأما كونها مع ن�ساء ثقات اأو رفقة اآمنة من الن�ساء مع حمارمهن، فهو انفراد من بع�س االأئمة 
يف م�س��األة احلج، وال يحقق ما يحققه املحرم من احلفظ والرعاية خا�س��ة عند طروء �س��عٍف 

على املراأة وهو كثري يف ال�سفر.
ويرد عليه اأن رجال ذهبت امراأته للحج مع ال�س��حابة ون�س��ائهم فقال لر�سول الله: يا ر�سول 

الله اإن امراأتي ذهبت للحج واإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا. فقال: »احلق باأهلك«)1(.
فلو كان اعتبار الرفقة املاأمونة معتمدا �رشعا لكان ذلك يف رفقة فيها �س��حابة ر�س��ول الله 

ون�ساوؤهم، ولرخ�س له ر�سول الله å؛ فدل على عدم اعتباره.
اأم��ا خروج بع�س ن�س��اء النبي å بعد موته للحج؛ فهو الأنه��ن اأمهاتهم بالن�س نثۋ 

ۋۅمث )األحزاب:6(، وهذه خا�سية لي�ست لغريهن.
َفُعِمل مبدلول هذا الن�س يف تلك احلجة، ومل يوؤثِّر هذا املدلول يف غري ذلك ال�سفر اأو الدخول 
عليهن يف بيوتهن من اأجنبي باالإجماع، ويعمل بفتوى الرفقة مع الن�ساء املاأمونات فيما يعمل 
به ا�س��طرارا ال كاأ�س��ل، وال�رشورات تقدر بقدرها؛ فاإن مل جتد وال�سفر �رشورة جاز منفردة 

قيا�سا على فرار املراأة من امل�رشكني مهاجرة منفردة ب�رشط غلبة ال�سالمة.
الدخول على المرأة األجنبية:

اأما الدخول على الن�س��اء االأجنبيات يف غري مكان عام ظاهر فاالأ�س��ل حرمته للن�س »اإياكم 
والدخول على الن�ساء«)2(. وهذا عام ي�سمل اأي دخول ويدخل فيه اخللوة دخوال اأوليًا.

ويج��وز لل�رشورة ب���رشط عدد من الرجال الع��دول »ال يدخلن اأحد عل��ى مغيبة اإال ومعه 
الرجل والرجالن«)3(.

1- أخرجه البخاري برقم 3006 عن ابن عباس، È أنه مسع النيب å يقول »ال خيلون رجل بامرأة، وال 
تسافرن امرأة إال ومعها حمرم«. فقام رجل فقال: يا رسول اهلل اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. 

قال »اذهب فحج مع امرأتك«.
2- أخرجه البخاري برقم 5232 عن عقبة بن عامر أن رس��ول اهلل å قال »إياكم والدخول على النس��اء« فقال 

رجل من األنصار: يا رسول اهلل أفرأيت احلمو. قال »احلمو املوت«. وهو يف صحيح مسلم برقم 5803.
3- تقدم خترجيه.
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وقلنا »لل�رشورة«؛ الأنه من غري �رشورة يبطل اأ�سل حفظ املراأة و�سيانة �سمعتها وعر�سها 
وما عاد على االأ�سول باالإبطال فهو باطل.

وال ي�س��ك عاقل اأن املراأة التي فتحت اأبواب بيتها لكل من �س��اء من الرجال الدخول عليها 
ٍه، وتبادل احلديث، واالأقاويل اأنها امراأة ال �س��المة ل�س��معتها بني املجتمع، وتكث حولها  فُّ ِلرَتَ

ال�سائعات والقيل والقال.
ولذل��ك مل يحل الله له��ا اإال القول باملعروف بدون خ�س��وع نثٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(.
والدخول عليها ولو بعدد من الرجال من غري حاجة و�رشورة خروج عن املعروف؛ الأنه اأ�سد 
من اخل�سوع بالقول، وخروج عن املعروف اإىل عدم املعروف؛ الأنه اإن مل يكن حلاجة باملعروف؛ 

ه لالأجانب مع االأجنبيات، وهذا حمرم اأ�سد من حترمي اخل�سوع واأوىل. كان ملجرد الرتفُّ
 ف��دل على اأن الدخ��ول حلاجة؛ والأن »العادة حمكمة« اإحدى القواع��د اخلم�س الكربى، والعادة 
بني الب�رش اأن كثة دخول الرجال االأجانب على املراأة يف غياب زوجها �سبهة، وهذا يعلمه م�سلم 

وكافر، وقد �س��بطت ال�رشيعة قولها وفعلها باملع��روف نثٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )األحزاب(، فهذا يف االأقوال، 

واالأفعال اأبلغ نثڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹمث )البقرة:234(.
ِبَطْت بالُعْرف. وهذه يف االأفعال؛ ف�سُ

وهذا كثري يف الن�س��و�س كقوله تعاىل نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(، نثڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱڱ ں ں ڻڻمث )البقرة:228(، وهذا يدل على اعتبار العادة والعرف يف ذلك 

ما. كَّ اعتبارا بينا حُمَ
واأما حديث فاطمة بنت قي�س اأنها اعتدت عند اأم �رشيك وكانت امراأة غنية، وكان ال�سحابة 
ياأكلون يف بيتها »اإنها امراأة يغ�س��اها اأ�س��حابي فتحويل من عندها حتى ال ينك�س��ف منك ما 

تكرهني«)1( فهو دليل على ما قلنا.

1- تقدم خترجيه.
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وفيه الفرق بني ال�سابة وامل�سنة، ودليله اأنه å نهى املعتدة ال�سابة اأن جتل�س يف بيت يغ�ساه 
الرجال لئال يرى اأحد منهم ما تكره.

ف��دل على اأن املراأة التي كان ياأكل عندها ال�س��حابة امراأة م��ن القواعد ويجوز لهن بالن�س 
و�سع ثيابهن نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇمث )النور(؛ الأنه ن�س يف حديث 

فاطمة اأنها ال ت�ستطيع اأن ت�سع ثيابها عندها.
وال يلزم اأنها كانت تخدمهم؛ الأنها امراأة غنية بالن�س ولها غلمان يقومون بذلك عادة.

واأما حديث »كانت خادمتهم وهي العرو�س«)1( فهو دليل على اأنه يجوز للمراأة ولو عرو�س��ا 
اأن ت�س��لح الطعام لل�س��يوف، ولي�س املعنى اأنها خرجت اإليهم مبا�رشة بل خدمتهم يف جتهيز 
مائدته��م وطعامه��م و�رشابهم، ثم ناولته من يعطيهم من حمارمه��ا كما جرت عليه العادات؛ 

ف�سح اإطالق اأنها خادمتهم وهي العرو�س.
عبادة المرأة:

واالأ�س��ل اأنه ال فرق بني رجل وامراأة يف العبادات كلها من طهارات و�س��الة و�سوم وحج 
وزكاة.

وخفف الله عنها ال�س��الة وال�س��وم يف زمن احلي�س والنفا�س، فاأما ال�سالة فال توؤديها وال 
تق�سيها، واأما ال�سوم فال ت�سوم اأداًء ولكن يجب عليها الق�ساء.

وهذا من قطعيات ال�رشع »احلائ�س تق�سي ال�سوم وال تق�سي ال�سالة«)2(.
واحلي�س دم اأ�سود تعرفه الن�ساء وغالبه �سبعة اأيام، ومن مل متيز الدم ال بلون وال بريح متكث 

�سبعة اأيام كعادة ن�سائها لورود احلديث فيه)3(.

1- تقدم خترجيه.
2- أخرجه البخاري برقم 321، ومسلم برقم 789 واللفظ له عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال احلائض 
تقضى الصوم وال تقضى الصالة فقالت أحرورية أنت قلت لس��ت حبرورية ولكنى أس��أل. قالت كان يصيبنا ذلك 

فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة.
3- أخرجه مس��لم برقم 785 عن عائش��ة أنها قالت إن أم حبيبة س��ألت رس��ول اهلل å عن الدم فقالت عائشة 
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واأما الدم بعد احلي�س وزمنه فهو ا�ستحا�س��ة، وت�س��لي وت�س��وم، وياأتيها زوجها، وهو دم 
اأحمر ناجت عن نزيف عرق يف الرحم ولي�س بحي�س.

واأما النفا�س فهو دم يخرج عقب الوالدة اأو معها، واملرجع يف معرفته الن�ساء، وغالبه اأربعون 
يوما »كانت النف�ساء متكث زمن ر�سول الله å اأربعني يوما«)1(.

واإذا طه��رت امل��راأة من احلي���س اأو النفا�س تطهرت باالغت�س��ال على كام��ل بدنها؛ لورود 
الن�سو�س الكثرية يف ذلك، وهذا من مقطوعات ال�رشع.

فاإن مل جتد املاء تيممت لل�سالة، وال�سيام، ولزوجها جماعها.

رأيت مركنها مآلن دما فقال هلا رس��ول اهلل å »امكثي قدر ما كانت تبس��ك حيضتك ثم اغتسلي وصلي«. ويف 
حديث محنة بنت جحش يف س��نن أبي داود برقم 287 ولفظه »إمنا هذه ركضة من ركضات الش��يطان فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهلل ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثالثا وعشرين ليلة 
أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك جيزئك وكذلك فافعلي يف كل شهر كما تيض النساء وكما يطهرن 
ميق��ات حيضهن وطهره��ن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتس��لني وجتمعني بني الصالتني 
الظهر والعصر وتؤخرين املغرب وتعجلني العش��اء ثم تغتس��لني وجتمعني بني الصالتني فافعلي وتغتسلني مع الفجر 
فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك«. قلت: وقد بسطت القول يف الكالم على طرق احلديث وعلله وفقهه يف كتابي 

»النفس اليماني يف شرح سنن أبي داود السجستاني« أعاننا اهلل على إمتامه.
1- أخرجه أبو داود برقم 311 حدثنا أمحد بن يونس أخربنا زهري حدثنا علي بن عبداألعلى عن أبي س��هل عن 
مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول اهلل å تقعد بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني ليلة وكنا 
نطلى على وجوهنا الورس يعنى من الكلف. قلت: مس��ة هي األزدية، قال اخلطابي حديث مس��ة هذا أثنى عليه 
حممد بن إمساعيل البخاري. قلت: وجهالتها يف هذه الطبقة ال تضر كما تقدم مرارا. وثناء البخاري على احلديث 
يدل على ذلك. وقد روى عنها مجاعة وصحح احلاكم حديثها وأثنى عليه البخاري، فهو حديث حسن. وقد حسنه 
النووي يف خالصته كما قال ابن امللقن. وأورد له مغلطاي طريقا جيدا وجعلها مقوية للحديث يف ش��رحه على ابن 
ماجة )913/1(. ثم نقل إمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم على العمل بهذا احلديث وأن النفساء متكث أربعني 
يوما ال تصلي إال أن ترى الطهر. وقال الذهيب يف تنقيح التحقيق بعد إيراده احلديث عن مسة عن أم سلمة: سنده 
جيد، وأبو سهل وثق )92/1(. وقال النووي يف خالصة األحكام برقم 640، ط/ الرسالة: حديث حسن. وله شاهد 
عند ابن ماجة برقم 649 عن أنس، قال: كان رسول اهلل å وقت للنفساء أربعني يوما، إال أن ترى الطهر قبل 
ذلك. قلت: قال البوصريي يف مصباح الزجاجة )83/1(: هذا إس��ناد صحيح رجاله ثقات. انتهى. قلت: إال أنه 
اختلف يف سالم بن سليم فجعله ابن عدي سالم بن سليم آخر، وليس هو الثقة. قلت: وحديث الباب صححه ابن 

القيم يف زاد املعاد يف باب الطب )402/4( ط/ الرسالة. وصححه احلاكم والذهيب يف املستدرك برقم 622.
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وقد اأكث الفروعيون هنا من االأق�س��ام والتناويع مبا يحري العقول، وي�س��تت االأذهان وي�س��ق 
يف التكليف، ويخرج امل�س��ائل عن �س��ماحة وي�رش و�سهولة ال�رشيعة املن�سو�س عليها قطعيا 

نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )احل���ج:78(، 
ٴۇ ۋمث )البقرة:185(.

وحا�س��ل اأحكام الكتاب وال�سنة يف احلي�س والنفا�س ما ذكرته، وما رامه اأ�سحاب الفروع 
من عجائب التقا�سيم هو تع�سري على اخللق.

وت�س��هيل ال�س��هل تع�س��ري له، ومن اأ�س��ول ال�رشيعة نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹٹمث )ص(.

وأما حج المرأة: فاملراأة اإذا حجت البيت احلرام �س��نعت كما ي�س��نع الرجل يف املنا�سك اإال 
اأنها ال تلب�س االإحرام الذي للرجل، بل حترم يف مالب�س��ها وال تلب�س القفازين، وال ما م�س��ه 
ور�س اأو زعفران وال تنتقب، وهذا تخفيف عليها، واإذا حا�ست اأو نف�ست �سنعت كل منا�سك 
احلج اإال الطواف بالبيت وال�سفا واملروة للن�س يف احلائ�س »ا�سنعي ما ي�سنع احلاج غري اأال 

تطويف بالبيت«)1(.
فاإذا طهرت طافت.

واإذا كان احلج يقت�سي �سفرا فال بد لها من حمرم ملا �سبق.
فاإن مل جتد حمرما �سقط عنها الوجوب، اإال اأن جتد رفقة ماأمونة من ن�ساء ثقات مع حمارمهن 

الثقات كما اأفتى به مالك وال�سافعي يف م�ساألة احلج.
وللمراأة اأن تتناول دواء مينع حي�س��ها زمن ال�س��وم واحلج، الأن احلكم ال�رشعي يتعلق بوجود 
�سببه، وهو هنا نزول الدم، ومل يوجد فبقيت على اأحكام الطهارة، وال ينظر ال�رشع اإىل ما وراء 

ذلك من �سبب قطع الدم، ولعدم املانع ال�رشعي عن ذلك.
1- أخرجه البخاري برقم 305 عن عائش��ة، قالت: خرجنا مع النيب å ال نذكر إال احلج فلما جئنا س��رف 
طمثت فدخل علي النيب å وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت واهلل أني مل أحج العام قال لعلك نفست قلت 
نعم قال فإن ذلك شيء كتبه اهلل على بنات آدم فافعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري. وهو 
يف صحيح مس��لم برقم 2976 قال »إن هذا ش��يء كتبه اهلل على بنات آدم فاقضي ما يقضى احلاج غري أن ال تطويف 

بالبيت حتى تغتسلي«. قالت وضحى رسول اهلل å عن نسائه بالبقر.
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الظهار:
وم��ن ظاهر من امراأته امتنع عنه��ا، وقد ارتكب منكرا من القول وزورا، وال ت�س��ري كاأمه 

بذلك الظه��ار بالن�س نثٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک کگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ۓڭ ڭ ڭ ڭۇمث )اجملادلة(.
ومل يرد لفظ معني من�س��و�س يف الظهار اإال اأن الن�س يف االآية يبني اأن الظهار هو: ذكر ما 
يفي��د اأن زوجته كاأمه يف احلرمة عليه ويوؤخذ ذلك من نثڤ ڤ ڤڤمث )اجملادلة:2( ومن 

نثٿ ٹمث )اجملادلة:2(.
فاملظاهرة تفيد لفظ الظهر، كاأن يقول: اأنت علّي كظهر اأمي.

وتفيد معنى احلرمة كاأن يقول اأنت علي كاأمي يف احلرمة، اأو بطن اأمي اأو فخذها اأو نحو ذلك 
مما يعطي معنى الظهار؛ الأن العربة باملعاين.

وكذلك اإذا اأبدل لفظ اأمه باأخته فقال اأنت علي كظهر اأختي اأو غريها ممن يحرمن عليه موؤبدا 
من حمارمه كابنته اأو خالته اأو عمته اأو جدته اأو حليلة ابنه لعدم الفارق يف التحرمي، واإمنا ذكر 

الله االأم يف الظهار الأنه الغالب.
فاإذا نطق الزوج بذلك امتنع عن زوجته، فاإذا اأراد العودة لها وجب عليه الكفارة، وال مي�س��ها 
حتى يكفر بعتق رقبة، فاإن مل يجد فال مي�س��ها حتى ي�سوم �سهرين متتابعني، ومن مل ي�ستطع 

ر باإطعام �ستني م�سكينا. َكفَّ
و�س��كت الن�س عن ا�سرتاط عدم امل�س��ي�س يف اإطعام امل�ساكني فيبقى على العفو نثمج جح 
مح جخحخمث )مرمي(، ولقوله تعاىل عن امل�سائل التي مل يحرمها اأو يذكر حكمها نثۉ ۉ 

ېېمث )املائدة:101(.
وعلته اأن ال�س��يام ي�س��تطيعه كل اأحد غالبا فال م�س اإال بعده، واأما العتق فالأن له بداًل وهو 

ال�سوم عند عدم الرقبة.
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بخالف اإطعام �س��تني م�س��كينا، فلي�س له بدل ملن عجز عنه، بل يكون يف ذمته؛ والأن الفقر 
كث��رٌي يف �رشائح املجتمع، ووقوع الظهار قد يكون كثريا، فمن كان فقريا وعجز عن االإطعام 

وال�سيام ملر�س اأو كرب �سن عفي عنه؛ الأن هذه احلالة ال بد اأن تكون كذلك.
اإما اأنه عجز عن ال�سيام ملر�س اأو كرب �سن، وانتقل اإىل االإطعام، وعجز عنه لفقره.

وكبري ال�س��ن العاجز عن ال�سوم، اأو املري�س مع فقر تلحقه التخفيفات، ف�سكت الن�س عن 
اإلزامه قبل امل�س؛ الأنه ال يعجز عن اآخر املراتب اإال من كان يف م�سقة َبيِّنة.
وكل ما �سكت الله عنه فهو عفو للن�س نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(.

وقد مد الله زمن االإطعام بال حتديد، فلو اأطعم واحدا بني فرتة واأخرى حتى ي�ستوفى جاز.
واملراأة اإذا ظاهرت فهو لغو لعموم امل�سائل امل�سكوت عنها نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(.

وم��ن اأفتاها من ال�س��حابة بعتق رقبة احتمل اأنه ليمينه��ا ال لظهارها؛ الأنها حلفت فال تدل 
احلادثة على املظاهرة للمراأة.

شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حاالت وتفضيله في حاالت:
واملراأة تف�سل الرجل يف ال�سهادة يف حاالت، وت�ساويه يف حاالت، ويف�سلها يف حاالت:

فللمراأة يف ال�سهادة ثالث حاالت:
احلالة االأوىل: ما اعترب ال�رشع فيها �سهادتها وقولها عن فعل نف�سها املوؤثر على الغري)1(، ومل 
يعترب قول الرجل كذلك، وهي يف �س��هادة املراأة اأنها اأر�س��عت فالنا وفالنة، وقد عمل النبي 

å ب�سهادتها وفرق بينهما كما يف البخاري)2(.

1- قلنا »وقوهلا«: ألنها قد ال تكون يف مقام الشهادة كدعوى املرأة إنها أرضعت فالنا وفالنة ولكن عمل بقوهلا عن 
نفسها، وكذلك لو شهدت على أخرى. وهذا اصطالح فقهي متأخر وإال فقد بوب البخاري على حديث املرأة اليت 

زعمت أنها أرضعتهما مطلقا على قوهلا ذلك أنه شهادة فقال: باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء.
فقال آخرون ما علمنا ذلك حيكم بقول من شهد.

قال احلميدي هذا كما أخرب بالل أن النيب å صلى يف الكعبة.
وقال الفضل مل يصل فأخذ الناس بشهادة بالل.

كذلك إن شهد شاهدان أن لفالن على فالن ألف درهم وشهد آخران بألف ومخس مئة يقضى بالزيادة.
2- أخرج��ه البخ��اري برقم 88 عن عقبة بن احلارث أنه تزوج ابنة ألب��ي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني 
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وكان االأ�سل اأنها اإقرار ومعلوم اأن االإقرار حجة قا�رشة على النف�س ال تتعدى اإىل الغري.
وكذلك لو �سهدت بالبكارة ويثبت الن�سب للمولود ب�سهادة املراأة القابلة وهي واحدة.

احلالة الثانية: ما �س��اوى ال�رشع �س��هادتها ب�سهادة الرجل، وهي ال�سهادة على الهالل لل�سوم 
واحلج والقبلة وجنا�س��ة وطهارة املاء ويف �سائر االأمور �سهادتها كالرجل ومن ادعى الفرق يف 

غري �سهادتها يف الديون احتاج اإىل الدليل ال�سحيح ال�رشيح اخلايل عن املعار�سة وال يوجد.
احلال��ة الثالثة: �س��هادتها على وثائ��ق الديون املالية وهذه مما قد تن�س��اها امل��راأة بكثة لعدم 

كثة مالب�س��تها لها فجعل لها ال�رشع ام��راأة معها تذكرها)1( بالن�س نثڈ ژ ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 

ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀمث )البقرة:282(.
رياضة المرأة:

الريا�سة اأمر مباح للرجال والن�ساء، وعلى كل االلتزام ب�سوابط ال�رشيعة.
فتكون ريا�س��ة الن�ساء يف �ساالت مغلقة على الن�ساء ال ي�ساهدهن رجل اأجنبي مبا�رشة اأو 

بت�سوير.
الأن الريا�سة ترفيه، ويح�سل يف الرتفيه ما ال يجوز اأن يظهر على من يظهر على عورات 

الن�ساء. والله يقول نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ککمث )النور(.

وغ�س الب�رش هو يف هذا ونحوه.

 å قد أرضعت عقبة واليت تزوج بها فقال هلا عقبة ما أعلم أنك أرضعتين، وال أخربتين فركب إىل رس��ول اهلل
باملدينة فسأله، فقال رسول اهلل å كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غريه.

1- قلت: وجعل اهلل شهادة الرجل العدل ال تقبل إال برجل عدل آخر، استيثاقا للشهادة، وكذلك املرأة ال تقبل 
املرأة العدل إال بامرأة عدل أخرى استيثاقا للشهادة، ويف صورة رجل وامرأتني عندي جيوز يف حالة أن تضبط هي 
احلادثة بتوثيق ال تشك فيه فيكفي رجل وامرأة؛ ألن العلة يف اآلية واضحة. وقد فضلت املرأة على الرجل هنا يف 
أن املرأة جيوز هلا أثناء الش��هادة أن تكون الش��اهدة األخرى معها يتذكران خبالف الرجال فإن الشاهد يكون على 

حياله وانفراده.
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ولتح��رمي �رشب الرجل نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئمث )النور:31( وهذا 
اأ�سد منه.

والأنها ت�س��ع ثيابها حال الريا�س��ة، وهو جائز اأمام الن�س��اء واملحارم ال على من يظهر على 
عورات الن�ساء، واأما القواعد من الن�ساء فيجوز لهن و�سع ثيابهن اأي حجابهن يف ريا�سة اأو 

غريها �رشط عدم التربج بالزينة نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇمث )النور(.

واملق�س��ود هو �س��يانة املراأة وحفظها و�س��معتها، وهو من مق�س��ود حفظ االأعرا�س يف 
ال�رشع، فاإذا تعار�ست مع مباح قدم االأ�سل؛ فاإذا حتقق ذلك مبا تقدم بقيت امل�ساألة الريا�سية 
للم��راأة عل��ى االإباحة ال ينقلها عن هذا االأ�س��ل ناقل اإال ما اأدى اإىل معار�س��ة تكرمي املراأة، 

وحفظها من االأذى.
ودفع االأذى عن املراأة مق�س��د �رشع��ي نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )األحزاب(، فدل على 

اأن مق�سود ال�رشع دفع االأذى عن املراأة جلعله علة نثھ ےےمث.
فاإذا حتققت هذه االأمور فللمراأة حينئذ ممار�سة الريا�سات باأنواعها من كرة قدم، واألعاب قوى 
و�س��باحة، و�س��باق بالقدم اأو اخليل، اأو ال�سيارات، واأنواع ريا�س��ة الكرة، والتن�س، واجلولف، 

والتزلج، وركوب البحر، والغط�س، والرماية، والقفز.
وتلب�س يف الريا�سة اأمام من يباح لها اإظهار زينتها اأمامهم من الن�ساء واملحارم لبا�سا �ساترا 

من اأ�سفل الركبة اإىل اأعلى ال�رشة، و�سرت الثديني اإال الإر�ساع اأمام ن�ساء اأو املحارم.
وال تلب���س ما ي�س��مى باملايوه اإال اأمام زوج؛ الإظهاره م��ا ال يجوز اإال له، وعلى نحو ما تقدم 

تف�سيله.

V V V V V
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فقه
حقوق اإلنسان

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  نثک   <

ںڻمث )الإ�سراء(

> نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )احلجرات:13(

> من�س����ب اخلالف����ة يف الأر�����ض ل يتما�سى اإل م����ع احلرية؛ لذلك خل����ق اهلل الإن�سان مب�سيئة 

ح����رة، و�سخر ل����ه كافة الإمكانات، فاإم����ا اأن يك�ن بهذه احلرية وه����ذا املن�سب اأكرم خلق 

اهلل، اأو يك�ن بهما اأرذل ما يف الك�ن.
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فقه حقوق اإلنسان
ميكننا تعريف حقوق االإن�سان باأنها:

َع دفعا لكل �رشر فاح�س على االإن�س��ان كاإن�س��ان، ومعاملُته بكل ما يحفظ له  كل اأمر �رُشِ
مق�سد التكرمي االإلهي، مبا يعترب حفظا ل�رشورياته وحاجياته، وحت�سينياته االإن�سانية.

�سواء يف اأموره العادية اأو اال�ستثنائية.
وكل عقوب��ة ال تنزل به اإال بحق وعدل دفعا لل���رشر الكلي، وحفظا -كذلك- ل�رشوريات 

وحاجيات املجموع.
فحقوق االإن�س��ان هي اأمور تخت�س باأ�س��ل التكرمي لالإن�س��ان وحفظ �رشورياته وحاجياته 
املتف��ق عليها يف �س��ائر ال�رشائع غالبا وما اخت�س به الدين اخل��امت، ومدارها على حفظ الدين 

والنف�س والعقل واملال والعر�س واجلماعة العامة والفطرة.
ودين االإ�س��الم هو دين االإن�س��انية جميعا، ولذا قام على رعاية حقوق االإن�سان اأعظم رعاية 

برحمة وحكمة وو�سطية وعدل واإح�سان.
واالأ�سل تكرمي االإن�سان لقوله تعاىل نثکک ک گمث )اإلسراء:70(.

وتت�ساوى االإن�سانية يف اأ�سل اخلليقة نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈڈ ژژمث )احلجرات(.

فال عن�رش وال �سعب وال عرق وال لون وال ن�سب خري من اآخر، فالكل مرجعه الآدم، واآدم من 
تراب »كلكم الآدم واآدم من تراب«)1(.

فال عن�رشية يف االإ�س��الم، وال ف�س��ل لعرق على اآخر يف اأ�س��ل اخلليقة، وال تفا�س��ل اإال 
بالك�سب، وهو ك�سب يدور حول االإ�سالح يف االأر�س وترك الف�ساد وحفظ املقا�سد اجلامعة، 
1- أخرجه أبو داود برقم )5118( عن أبي هريرة Ê قال: قال رس��ول اهلل å »إن اهلل عزوجل قد أذهب 
عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام 
إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهلل من اجلعالن اليت تدفع بأنفها الننت«. قلت: س��نده صحيح 
وأخرجه أمحد برقم )8537( والرمذي برقم )3920(. وله شاهد يف كشف األستار من حديث أبي سعيد اخلدري 

بسند حسن صحيح برقم )1926(، وشاهد آخر برقم )3354(. وفيه حسن العرني ضعيف.
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ومن ك�سب التقوى حاز مرتبة الف�سل عند الله.
ويجب تكرمي الوالدين وم�س��احبتهما باملعروف، وت��رك التاأفف منها ولو كافرين، ويطاعان 

اإال يف مع�سية الله نثٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )العنكبوت(.

وم��ن خالفن��ا يف الدين ومل يح��ارب اأو يظاهر فاالإح�س��ان اإلي��ه مطلوب كاإن�س��ان، لقوله 
تع��اىل نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ 

ککمث )املمتحنة(.
والرب: هو االإح�سان.

والق�سط: هو العدل.
ويحرم يف احلروب قتل املدنيني غري املقاتلني عموما، ون�س على خ�سو�س حرمة قتل الن�ساء 

واالأطفال والعباد ونحوهم من الفئات املدنية.
وكل حماي��د وم�س��امل يحرم قتل��ه كذل��ك نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 

ې ېېمث )النساء(.
ويحرم املثلة باجلثث »نهى عن املثلة«)1(.

ودفنهم م�رشوع كما فعل å يف قليب بدر.
وفر�س حق اجلار، وال�ساحب، وذي القربى بالن�س نثں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھمث )النساء:36(.
فاجل��ار ذو القرب��ى واجلار من غري ذي القربى له حقوق بعل��ة اجلوار ولو كان على غري دين 

االإ�سالم.
.)2(å وللم�سلم اأن ياأكل يف بيت خمالف يف الدين اإن دعاه، وعك�سه؛ لفعله

1- تقدم خترجيه.
2- تقدم ختريج حديث فيه، وهو حديث الشاة املسمومة.
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وله اأن يبيع وي�سرتي منه)1(.
ويرهن عنده للدين)2(.

ويزورهم يف املر�س لفعله å مع اليهودي كما ثبت يف ال�سحيح)3(.
ويدعوه اإىل الدين احلق.

وي�سل القريب ولو كافرا اإال حربيًا يف احلرب.
ويحرم مع كل اإن�سان يف بيع و�رشاء كل ما حرم يف التعامل به مع م�سلم؛ لعموم الن�سو�س. 

ومن ادعى االخت�سا�س فعليه الدليل ال�سحيح ال�رشيح اخلايل عن املعار�س.
فيح��رم الغرر، والغ�س، والك��ذب، وبيع ما لي�س عن��دك، والقمار، واملي���رش، والربا؛ لعموم 

االأدلة.
وحترم ال�رشقة، واالختال�س، والنهب، والغ�سب ملال امل�سلم وغري امل�سلم.

وجميع املعامالت من بيع و�رشاء و�رشكات وم�ساربات و�سلم االأ�سل جوازها مع م�سلم اأو 
كافر، وهكذا كل املعامالت التجارية واال�ستثمارية.

والتمل��ك مكف��ول لكل اإن�س��ان بطرق��ه امل�رشوعة؛ الأنه م��ن �رشورات اال�س��تخالف يف 
االأر�س.

و�سمان ما اأتلف من االأموال مكفول كذلك.
ونه��ى ال�رشع ع��ن القتل والنهب وال�س��لب واالإف�س��اد يف االأر�س وال�رشق��ات واالحتيال 

واخلداع.
وفر�س العقوبات العادلة لالأمور الكربى خا�س��ة، كالتي ت�سادر حقوق االإن�سان يف احلياة، 

فالقاتل يقتل، واجلاين على ع�سو يقا�س به، العني بالعني واالأنف باالأنف.
ودعا اإىل العفو االإن�ساين نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.

واأمر بال�سرت وعدم الف�سيحة على اأحد.

1- تقدم ختريج احلديث يف ذلك.
2- تقدم خترجيه.
3- تقدم خترجيه.
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واأمر بحل اخلالفات اجتماعيا بال�س��لح حتى ال ت�سل اإىل الق�ساء فتح�سل الف�سيحة؛ ففي 
احلديث »تعافوا احلدود فيما بينكم«، ويف االآية نثۋ ۅ ۅۉمث )احلجرات:10(.

ويحمي االأعرا�س من كل اعتداء جن�سي، اأو بدين، اأو �سب، اأو قذف، اأو لعن.
ويرفع ال�رشر اخلا�س والعام.

ويدافع عن املظلومني، ويحا�رش ومينع القمع والظلم واال�ستبداد.
ويحمي امل�ست�سعفني.

ويحرم ال�سجن بال حق؛ الأنه من الظلم.
وي�ساوى بني اخل�سوم.

ويحرم التعذيب لالإن�س��ان حتت اأي مربر، �س��واء كان اأ�سريا اأو �س��جينا اأو طليقا متهما اأو 
غري متهم.

فالتعذيب لالإن�سان حمرم، بحرق، اأو �سعق، اأو �رشب و�سفع، اأو منع من طعام اأو �رشاب، اأو 
بتجريد من الثياب، اأو تعذيب باالإغراق، اأو اإدخال الوحو�س عليه اأو الهوام كاالأفاعي والعقارب 
ونحوها، اأو م�س��اومته بعر�س��ه وتهديده بن�س��ائه واأطفاله وماله، اأو التربيد والت�س��خني، اأو 
التعذيب مبنع من النوم، اأو مبنع زيارة االأهل له، اأو جعله يف و�سعية تعذيبية كتعليق اأو مد اأو 
مط، اأو جرح مبحدد، اأو تقطيع �سيء منه، اأو اإتالف ع�سو منه، اأو ثقبه بثاقب م�سمار اأو حديدٍة 

اأو مثقاب اأو غريه، اأو تعذيبه بال�سو�ساء ال�سديدة ال�سوتية اأو �سدة اإ�ساءة.
وحترمي هذه االأمور؛ الأنها بغي وعدوان نثۈئ ېئېئمث )البقرة:190(، والأنها من الفح�ساء 
واملنك��ر، وهو حمرم قطع��ي نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )النح���ل:90(، والأنها 

مفا�سد واأ�رشار فاح�سة، وهذا واجب الدفع وباطل اأي ت�رشيع به.
ويحرم ال�سجن االنفرادي؛ الأنه تعذيب نف�سي م�ساد للفطرة.

وكل م�ساد للفطرة حمرم، لقوله تعاىل نثڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ېمث )الروم:30(.

فما وافق الفطرة فهو الدين القيم.
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ويحمي -االإ�س��الم- حق املراأة يف كافة حقوقها االإن�س��انية، واملالية، والنف�سية، وال�سيا�سية، 
واالجتماعية، والعلمية)1(.

وله��ا ح��ق اختيار الزوج، فال جت��رب كرها على م��ن ال تريد، ويحمي ح��ق الرتابط االأ�رشي 
واملجتمعي، فُيعَقد للمراأة باإذن اأهلها، وح�س��ور �سهادة العدول، واإ�سهار العقد حتى ال ت�سيع 

احلقوق وتتفكك االأ�رش.
واأم��ر فر�س��ا بحفظ حقوق اليتي��م، وال�رشائح ال�س��عيفة م��ن االأطفال والن�س��اء والرجال 

وال�سيوخ)2(.
ونهى عن ا�س��تغالل اليتيمات، فال ُيَتَزوج بهن اإال اإن اأدي لها �سائر احلقوق، ولو كان كافال 

من قبل نثٱٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )البقرة(، نثڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

ڻ ڻڻمث )النساء(.
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  نثۆ  تع��اىل  وقول��ه 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئیمث )النساء(.

واأم��ر باإدخ��ال اليتيم يف �س��من االأ���رشة ال باإق�س��ائه وقه��ره نثٺ ٺ ٺٺمث 
)البقرة:220(.

وحرم التحايل على ماله باأي و�س��يلة من الو�سائل نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 
نثڌ ڌ  )النس���اء(،  مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک کگمث )النساء(.

1- وقد بسطنا هذا ألهميته يف فقه املرأة وفقه الطفل والولد من كتابنا هذا.
2- وفيه نصوص كثرية جدا يف القرآن والسنة.
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الحرية لكل إنسان:
وكل مولود يولد حرا، وال يجوز ا�ستعباده، من اأية ملة كان.

هذه هي قاعدة ال�رشيعة واأ�س��لها ما روي عن عمر ر�س��ي الله عنه: متى ا�ستعبدمت النا�س 
وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارا؟

َق بدار االإ�سالم م�سلما  واالأرقاء حررهم االإ�س��الم باإجراءات �سارمة مفرو�سة، فكل عبد حَلِ
فهو حر »اأميا عبد حلق بنا م�سلما فهو حر«)1(.

��ط كتعوي�س ل�س��احبه عن  وكل رقيق عند م�س��لم له حق احلرية بتعوي�س منا�س��ب ُمَق�سَّ
خ�سارة ماله؛ الأنه ال �رشر وال �رشار.

وَفْر�ٌس عليه قبول املكاتبة ديانة، اأو ق�ساء.
وَفْر���سٌ اإعانة �س��احبه له بعطاء م��ايل بالن���س نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍمث )النور:33(.
وكل امراأة رقيق: لها ذلك احلق، فيكاتبها موالها وجوبا اإن طلبت.

ويزاد يف اأحكامها اأنه لو وطاأها موالها فحملت فهي اأم ولد حرة، وولُدها حر.
وجميع اأوالد الرقيق اأحرار على االأ�س��ل، ومن قال اإنه��م مملوكون اأرقاء فقد جاء ب�رشع من 

عنده بال حجة وال برهان.
وال اأعلم ن�سا من الكتاب وال من ال�سنة �سحيحا �رشيحا يف ذلك، بل كل مولود يولد على 

الفطرة، ومن الفطرة احلرية.

1- قولنا »فكل عبد حلق بدار اإلسالم...« فيه أحاديث حسنة صحيحة، فمنها ما أخرجه اإلمام أمحد برقم 2229 
عن بن عباس أنه قال: قال رسول اهلل å يوم الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر فخرج عبيد من العبيد 

فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول اهلل å. قلت: وسنده من طريق متهم وهو شيخه وكان يقويه.
قلت: ولكن له متابعات وش��واهد، فمنها ما أخرجه مس��دد يف مس��نده وأمحد بن منيع واملوصلي )إتاف اخلرية 
املهرة رقم 4542( بطرق صحيحة عن حجاج عن احلكم عن مقس��م عن ابن عباس، وهذا س��ند حسن يف الشواهد. 
روى اإلمام مس��لم حلجاج مقرونا لضعفه ولالختالف فيه. قلت: وله ش��اهد عن علي يف األوس��ط البن املنذر برقم 
3274 وس��نده حس��ن. وشاهد صحيح من حديث موسى بن عقبة ملا سار النيب å إىل الطائف. أخرجه البيهقي 

يف دالئل النبوة 1936 وسنده حسن إىل موسى بن عقبة. 
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ومن اعتدى عليه ب�رشب اأو جرح اقت�س بالن�س)1(، وهو حٌر.
ومن قتله قتل به؛ لعموم نثڭ ڭمث )املائدة:45(.

ومن لطمه فهو حر للن�س »من لطم عبده فهو حر«)2(.
ومن ظاهر من زوجته، اأو قتل خطاأ، اأو جامع يف نهار رم�سان؛ فالواجب عليه:

اأوال: عتق رقبة، ثم ما يليها ح�سب الن�سو�س.
وم��ن حل��ف ف��اأراد اأن يكفر فم��ن كفاراته عتق رقب��ة، وهو اأول م��ا ن�س عليه م��ن اأنواع 

الكفارة.
وتبني من هذا اأن االإ�س��الم حارب العبودية وال��رق، ودعا اإىل التحرر اجلربي نثڃمث، 

وهذا اأمر جربي عام.
وكل بالد فتحت فال يحق �س��بي ن�س��ائها وال رجالها؛ لعدم الدليل الن�س��ي على ذلك من 

القراآن وال�سنة وال الفعلي من الفاحتني.
بل يتعامل باملثل مع االأنظمة االأخرى يف حال ح�س��ور الن�س��اء والذرية املعركة، اأو ت�س��لم 

بفدية، اأو مين عليها.
وال تقتل لعموم االآية نثڑ ک ک ک کمث )محمد:4(.

وقد فعل å ذلك يف �سبايا هوازن)3(.

1- قولنا »ومن اعتدى عليه بضرب...« قلت: األصل هو القصاص لعموم األدلة، ومل يأت نص صريح من الكتاب 
أو الس��نة الصحيحة يبني عدم القصاص، بل النفس البشرية واحدة، واحلديث الذي ذكرناه »يقودكم بكتاب اهلل« 

تقدم خترجيه.
2- أخرجه مس��لم برقم 4388 عن ابن عمر أنه أعتق مملوكا وقال مسعت رس��ول اهلل å يقول »من لطم مملوكه 

أو ضربه فكفارته أن يعتقه«.
3- قولن��ا »وقد فعل ذلك يف س��بايا هوازن..« القصة خمرجة يف صحيح البخ��اري برقم 2307 عن عروة أن مروان 
بن احلكم واملس��ور بن خمرمة أخرباه أن رس��ول اهلل å قام حني جاءه وفد هوازن مسلمني فسألوه أن يرد إليهم 
أمواهلم وس��بيهم فقال هلم رس��ول اهلل å أحب احلديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتني إما الس��يب وإما 
املال وقد كنت اس��تأنيت بهم وقد كان رس��ول اهلل å انتظرهم بضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف فلما تبني 
هلم أن رسول اهلل å غري راد إليهم إال إحدى الطائفتني قالوا فإنا خنتار سبينا فقام رسول اهلل å يف املسلمني 
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فاالأ�س��ل فيه: اأنه تعامل باملثل، مع حق العفو، والفداء، ال القتل بالن�س��بة للرجال وللن�س��اء 
والذري��ة، واحتمال��ه للرج��ال اإن اأُْعِدَم االأ���رشى يف الطرف االآخ��ر نثک کک ک 

گگ گ گڳڳمث )البقرة:194(.
ويحتمل العفو نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.

فاإن مل يح�سل فداء للن�ساء والذرية ومل تعف الدولة ومتن عليهم فاإنهم يكونون مواطنني يف 
الدولة امل�سلمة، فاإن ا�س��رتقت الدولة املقاتلة االأ�رشى من الن�ساء والذرية اأو املقاتلني تعاملت 

دولة االإ�س��الم باملثل، ويكون قد فر�س عليهم االأم��ر واقعا و�رشعا نثک کک ک 
گگ گ گڳڳمث )البقرة:194(، مع احتمال العفو واملن.

ويكون للمراأة �سائر حقوقها اإن تزوجها.
ويحق لها كذلك طلب املفاداة باملكاتبة، وفر�ٌس قبوله بالن�س نثڃمث.

واإن اأراد وطاأها فاأبت حرم اإكراهها؛ الأنه عقد بالر�سى ال بالغ�سب.
اأما �رشاء الرقيق من ال�سوق: فاإن ا�سرتاه م�سلم فادعى اأنه حر وجب اإطالقه اإن بني البينة.

وكذا اإن كان ذا قرابة للم�سرتي للن�س »ومن ا�سرتى ذا رحم فهو حر«)1(.
واإال فله طلب املكاتبة وفر�س قبولها واالإعانة للن�س.

وكل ما �سبق كذلك.
وجميع ذريات االأرقاء اأحرار، فاإذا انقر�س اجليل االأول انقر�س الرق يف االإ�سالم مبئة عام.

ومل يبق اإال من خالل بيع الرقيق من قبل الكفار في�س��رتيه م�س��لم، فيجري فيه ما �سبق من 
االأحكام وعلى راأ�سها حتريره بالكتابة.

فأثنى على اهلل مبا هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤالء قد جاؤونا تائبني وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم 
فم��ن أح��ب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء 
اهلل علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول اهلل å، فقال رسول اهلل å إنا ال ندري من أذن منكم يف 
ذلك ممن مل يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إىل رسول اهلل 

å فأخربوه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
1- أخرجه أبو داود برقم 3951 بسند صحيح عن مسرة عن النيب å وقال موسى يف موضع آخر عن مسرة بن 

جندب فيما حيسب محاد قال: قال رسول اهلل å »من ملك ذا رحم حمرم فهو حر«.
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حق السكن لكل إنسان:
ولكل اإن�س��ان حق ال�س��كن بتملك اأو اإيجار اأو تربع، فاإن مل يجد �س��يئا من ذلك وجب دفع 

ال�رشر عنه باإيوائه.
وهو واجب فر�سي كفائي على النا�س والدول.

واالأ�س��ل -اأوال- وجوبه على احلكومات وال�س��لطات؛ الأنها قائمة على الت�رشف يف النا�س 
بامل�سالح العامة من املال العام، وهذه امل�سلحة من اأهمها.

والبش��رية كلها مكلفة بحقوق اإلنس��ان: وقولن��ا »على النا�س«: يعم امل�س��لم والكافر؛ 
الأن الل��ه اأم��ر اجلميع بذلك وه��م عبيده وعليهم طاعت��ه، ولورود الذم عل��ى الكفار يف عدم 

االإطعام والرفق بال�رشائح ال�س��عيفة نثٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )املاع���ون(، فحرم الله التكذيب بالدين كما حرم 
معه يف �سياق ون�س ومو�سع واحد عدم التعامل باإن�سانية مع االإن�سان يف حاجاته االإن�سانية، 

فاليتيم بحاجة اإىل الرفق ال الدفع واالإغالظ، وامل�سكني بحاجة اإىل �سد جوعه وحاجته.
وقال ع��ن اأهل الن��ار م��ن الكف��ار نثمج جح مح جخحخ مخ جس حس خس مسحص مص جض حض 
خضمض حط مط مظ جعمع جغ مغ جف حفخفمث )املدث���ر(، ف��دل عل��ى تكلي��ف 
االإن�س��انية جميعا بحقوق االإن�س��ان على العموم؛ الأنه �س��ئل عن كفره وعذب به، و�سئل عن 

تركه اإطعام امل�ساكني وعذب به.
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ  تع��اىل  وق��ال 

ڀٺمث )النحل(.
وزيادة العذاب فوق عذاب الكفر؛ لرتكهم االإ�سالح يف االأر�س دليٌل على التكليف به على وجه 

عام للب�رشية، ومن اأهم االإ�سالحات رعاية حقوق االإن�سان ال�رشورية واحلاجية والتكرميية.
واأمر الله النا�س جميعا امل�س��لم والكافر باالإغاثة العامة لالإن�س��ان حال الكوارث االإن�س��انية 

كاملجاعات نثڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ 
ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىىمث )البلد(.
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وه��ذا خطاب يف ال�س��ورة يخاطب ب��ه الكافر الذي ال يفع��ل ذلك)1(، كما هو اأمر للم�س��لم 
بفعله.

وقال تع��اىل نثىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 
مب ىب يب جت حتختمث )البقرة(.

وهذا عام بال تخ�سي�س، ومطلق بال تقييد.
نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ  وق��ال 

ہ ھمث )النساء:36(، وهذا بال تقييد.
وثبت يف ال�س��حيح ت�سدق عائ�س��ة á على اليهودية)2(، وقال �سبحانه نثڃ چچ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ کمث )املمتحن���ة:8(، 

فاأمر بالرب والق�سط.
وحقوق االإن�سان االإن�سانية هي من الرب والق�سط.

الجرائم ضد اإلنسانية:
واجلرائم �سد االإن�سانية م�سنفة يف اأعلى م�ستويات اجلرمية، وهي من اأنواع الف�ساد يف االأر�س 

ال��ذي تعد احلرابة جزءاً واحداً منه، وهي عقوب��ة قطع الطريق نثچ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.

وجرائم االإبادة كاالإبادة اجلماعية، وقتل املدنيني امل�س��املني العزل، واالإرهاب يف االأر�س على 
املدنيني العزل، وجرائم اخلطف والتعذيب اجل�س��دي املنكر، وق�س��ف االأحياء ال�س��كنية املدنية 
وامل�ست�س��فيات وزرع االألغام اإال يف من�ساأة ع�سكرية للعدو يف حال احلرب عند احلاجة لذلك، 

كل هذا مما يدخل يف اجلرائم امل�سنفة من الف�ساد يف االأر�س.
1- ألن السياق يف مطلق اإلنسان املتمرد على الشرع كفرا نثڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑمث )البلد(.

2- أخرجه البخاري برقم 1049 عن عائشة زوج النيب å أن يهودية جاءت تسأهلا فقالت هلا أعاذك اهلل من 
عذاب القرب فسألت عائشة á رسول اهلل å أيعذب الناس يف قبورهم، فقال رسول اهلل å عائذا باهلل من 
ذلك... ويف رواية أمحد برقم 24564، أن يهودية كانت ختدمها فال تصنع عائشة إليها شيئا من املعروف إال قالت 

هلا اليهودية وقاك اهلل عذاب القرب. قلت: ومعنى تسأهلا يف احلديث أي: تستطعمها كما يف رواية أمحد.
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وللق�ساء النظر بح�سب الن�س القراآين املتنوع العقوبة يف اإنزال العقوبة املنا�سبة باحلادثة.
حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على األرض مكفول مباح:

وهو من احلقوق ال�رشورية التي ال بد منها يف االأ�سل لكل اإن�سان.
وقد فر�س��ها الله ق�سمة بني النا�س بح�سب ك�سبهم واأرزاقهم املكتوبة، واأ�سبابهم امل�رشوعة 

نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )الزخرف:32(.
والعمل املعي�س��ي هو من مقا�س��د احِلَكم لو�س��ع االأر�س وما فيها على االإباحة نثەئ ەئ 
نثٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  )البق���رة:29(،  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث 

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄمث )امللك(.
وقال å »كفى باملرء اإثما اأن ي�سيع من يعول«)1(.

وتاأثيمه دليل على وجوب و�سيلة تدفع �سياع من يعول ال�سخ�س وو�سيلته -عادة- العمل 
املعي�سي.

ومن مل يجد عمال للمعي�س��ة له وملن يعول وجب عل��ى النا�س دفع حاجته، اإما بتوفري عمل، 
اأو بكفالة واجبة؛ الأن دفع ال�رشر واجب على النف�س والغري، ووجوبه ال يثبت �رشعا اإال على 

قادر على دفع ال�رشر.
واإذا عجز ال�سخ�س عن دفع ال�رشر املعي�سي عن نف�سه وعياله وجب دفع ال�رشر عنه على 

قادر يف املجتمع.
والدولة م�س��ئولة عن ذلك على وجه عام لل�سعب؛ الأنها من اأعظم امل�سالح العامة، وحتقيق 

امل�سالح العامة واجب عليها وكذا و�سائلها.
فوجب عليها التنمية االقت�سادية التي ُتوِجُد �سوق عمل للنا�س، فاإن مل تفعل ظهرت البطالة 
وعم الفقر ونتجت املفا�س��د الكربى فينهار التعليم، ويظهر الف�ساد املايل واالإداري، وت�سعف 

الدولة علميا وع�سكريا و�سيا�سيا واقت�ساديا.

1- تقدم خترجيه.
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هذا من اجلانب ال�سيا�سي، اأما من اجلانب االإن�ساين فعلى الدولة اأن توفر العمل املعي�سي، اأو 
تطعم النا�س، اأو تعتزل، وهذا مما قرره عمر كما يف البخاري)1(.

وعلى الدول عامة اأن تتعاون يف اإيجاد �س��وق العمل املعي�س��ي؛ الأن هذا من احلق االإن�ساين 
امل�س��رتك العام؛ الأن الله و�س��ع االأر�س لالإن�سان ككل، ي�س��رتك فيها اجلميع يف حق املعي�سة 
بالفر���س االإلهي ال�س��نني نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )الزخ���رف:32(، ويقول 

نثڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث )الرحمن(.
فهذه للنا�س جميعا نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.

فهي مو�سوعة على اال�سرتاك االإن�ساين العام يف �رشوريات وحاجيات املعي�سة.
وقد كان اخللفاء ي�سهلون للتجار دخول بالد االإ�سالم من كافة الديانات واجلن�سيات، حفاظا 
على مردوده امل�س��لحي العام يف ال�س��وق، ومن اأهم ذلك ت�س��غيل العاطلني؛ مما يوفر املعي�سة 
لل�س��عب. وكلم��ا زادت فر�س العمل املعي�س��ي زادت امل�س��الح العامة لالإن�س��ان، والوطن، 

والدولة، والعامل اأجمع.
وال يجوز للدولة اأن متنع النا�س من دخول بالدها بحثا عن العمل املعي�سي؛ الأنه منع من حق 
م�رشوع مباح اإلهي نثٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄمث 
)املل���ك(. ويجوز لها اتخاذ اإجراءات تنظم ذلك من غري تعنت ب�رشوط ونظام يخدم امل�س��الح 

االإن�سانية وامل�سالح العامة.
ويجب على دول العامل التعاون يف اإر�ساء هذه احلقوق لعموم قوله تعاىل نثەئ وئ وئ 

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئمث )املائدة:2(.
والتعاون على االإثم والعدوان حمرم على النا�س جميعا، ومقابله م�رشوع، وهو التعاون على 

امل�سالح ودفع امل�سار.
ولقول��ه تع��اىل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ 
ژ ڑ ڑ کمث )املمتحن���ة:8(، ومن الرب والق�س��ط التعاون على ت�س��هيل م��ا يقيم الرب 

والق�سط من و�سائل العمل املعي�سي.
1- حديث هين تقدم خترجيه.
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ولعموم نثې ې ىمث )البقرة:83(، وهذا يدل على التعامل باحل�سنى بني اخللق يف 
االأ�سل اإال ما ا�ستثني من باغ ومعتد.

وق��د اتفق النب��ي å مع اليهود يف اأم��ور عامة تخدم امل�س��الح العام��ة للمدينة، وكانت 
االأ�س��واق بني امل�س��لمني والكفار م��ن امل�رشكني واأهل الكت��اب جارية ك�س��وق بني قينقاع 

وعكاظ وغريهما.
واحلرك��ة التجارية بني ال�س��عوب اأم��ر من النعم الرباني��ة العامة على الب�رشي��ة التي بينها 

الله امتنانا يف قول��ه نثٱٻٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )قري���ش(، وهذا �س��اقه يف �س��ياق 

االمتنان.
فيجب على االإن�سان اأن يحفظ النعم �ساكرا لله، وحفُظها من �سكرها.

وِمْن كفر النعمة: منعها اأو عرقلتها وكفر النعمة حمرم، وهو من البغي يف االأر�س.
واأمر الله بالتبادل امل�س��لحي واملنافعي ال�رشوري امل�سرتك، وحرم منعه، واأ�سل هذا ت�رشيع 

حكم املاعون.
قال املوؤلف غفر الله له: وتعريف املاعون االآن هو: تبادل كل ما يحتاجه االإن�سان من االإن�سان 

وال ي�رش اأحدهما.
فمن منعه فه��و مرتكب جلرم ولو كان كاف��راً نثٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )املاعون(.
فاإذا كانت هذه االآيات ف�رشت يف زمن �س��الف بح�سب واقع املكلفني حال النزول مبنع احلبل، 
والقدر والفاأ�س)1(؛ فمنع ما املجتمع االإن�س��اين بحاجة اإن�س��انية له حمرم من باب اأوىل، كمنع 

الدواء، والتعليم، والعمل املعي�سي ال�رشوري.
واملحرم يف املاعون منعه مع اأنه بال عو�س.

1- يف ذلك حديث حس��ن أخرجه أبو داود برقم 1416 والبزار برقم 1719، واللفظ له عن عبداهلل قال: كنا نعد 
املاعون على عهد رسول اهلل å الدلو، والفأس، والقدر.
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فكيف مبنع ما هو من �رشورات وحاجات املجتمع االإن�ساين، خا�سة وهو مبعاو�سة ال تربع.
وحق األجر العادل مرعي شرعًا: نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑمث )النحل(.
وه��ذا ن�س عام يدخل فيه �س��بط �سيا�س��ة االأجور؛ فيجب فر�س اأجر ع��ادل، ويحرم الغنب 
الفاح�س؛ الأنها معاو�س��ة، والغنب الفاح���س فيه �رشر فاح�س وظلم، وهو حمرم يوجب بطالن 
االأجرة هذه، وفر�س اأجرة عادلة مماثلة ملثله �س��واء كان كافرا اأو م�س��لما؛ ملعاملة ال�رشع يهود 

خيرب ب�سطر ما يخرج منها، وهو ما كان يتعامل به املجتمع من امل�سلمني وغريهم اآنذاك)1(.
وحق التنقل لكل إنسان في عموم األرض مكفول: �سياحًة وبحثا ونظرا وتعلما ومعي�سة، 

واأي م�س��لحة معتربة ال �رشر منها على االآخر نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 
ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث )العنكبوت(.

نثۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئی ی یی جئ حئمئمث )محمد(.
فال�سري يف االأر�س حق اإن�ساين م�سرتك عام ال يحق الأي دولة اأو جهة منعه عن �سخ�س اإال 

مبربر معترب كال�رشر؛ الأن ال�رشر يزال، وال �رشر وال �رشار، وهي �رشورة تقدر بقدرها.
وال يجوز اخل�س��وع الأي اإمالءات من دول مهيمنة تفر�س عرقلة ال�س��ري املباح يف االأر�س 

والتنقل على جن�س معني اأو اتباع دين معني بغيا وعدوانا وتعنتا.
الأن هذا حق اإن�ساين من خالق االإن�سان واالأر�س، وال ينزع هذه الهبة اإال هو، ولكن ال�رشورات 

ال�سارة تقدر بقدرها العادل نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻمث )البقرة:173(.
ف�رشط يف اال�س��طرار عدم البغي والعدوان، واأكث العرقلة على اأهل االإ�سالم يف حركتهم 

االإن�س��انية الدولية على الكوكب هو من البغي والعدوان والعدائية الدينية نثڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻمث )البقرة:109(.

فاإذا ح�سل ذلك العدوان فقد �رشع الله رد العدوان باملثل نثٻ ٻ پ پپمث )البقرة:191(. 

1- قولنا »آنذاك«، أي معاملة رس��ول اهلل å ألهل خيرب، واحلديث يف صحيح مس��لم برقم 4048 عن عبداهلل 
بن عمر عن رسول اهلل å أنه دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها على أن يعتملوها من أمواهلم ولرسول اهلل 

å شطر مثرها.
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ک  کک  نثک  )الش���ورى:40(،  ۇۇمث  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ےۓۓ  ے  ھ  نثھ 

گگ گ گڳڳمث )البقرة:194(، نثۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )الشورى(.
وهذا عرف دويل مقر معروف ب�سيا�سة املعاملة باملثل.

ويمنع التمييز العنصري تحريما:
ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  نثڄ 
ڀمث  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ  )احلج���رات(،  ژژمث  ڈڈ 

)النساء:1(.
ويف احلديث »كلكم الآدم واآدم من تراب«)1(.

ويحرم اال�س��طهاد واال�ست�س��عاف الطائف��ي نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )القصص(.

ف�سمى عمل فرعون اال�سطهاد الطائفي ف�سادا، وهو يف اأعلى اأنواع اجلرائم.
واالضطهاد الديني محرم:

لعموم نثی جئ حئمئىئ يئ جب حب خب مبىبمث )البقرة:256(.
ولقوله تعاىل نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگمث 

)البروج(.
والتعاي�س ال�سلمي بني �سائر الب�رش اإال ملحارب مقاتل م�رشوع نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ ککک ک گگ گ گڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀہمث )املمتحنة(.
واالإكراه يف اعتناق الدين منهي عنه نثی جئ حئمئىئمث )البقرة:256(.

والقت��ال واجب حلماية امل�س��طهدين يف دينهم من اأهل االإ�س��الم نثڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )البق���رة(، وجعل الفتن��ة عن الدين احلق دين 
االإ�س��الم اأ�س��د من القت��ل نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البق���رة:191(، واأذن ملن فتنه��م امل�رشكون 

1- تقدم خترجيه.
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وا�س��طهدوهم واأخرجوهم من املهاجرين بالقتال نثٱٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ 
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )احلج(.

ويجب حماية االأقليات الدينية امل�س��تاأمنة، ويحرم االعتداء عليهم وظلمهم باأنواع من الظلم 
اأو ا�سطهادهم »من قتل معاهدا فعليه لعنة الله...«)1(.

واأوجب جماعة من فقهاء اأهل االإ�سالم وهم احلنفية اأن من قتل معاهدا قتل به.
وقولهم اأقرب اإىل االأ�سول الكربى نثڭ ڭمث )املائدة:45(.

وحديث »ال يقتل م�سلم بكافر«. اأي بكافر حربي، هكذا اأولوه، وهو وجه قوي.
وق��ول عمر فيمن اأ�س��ار اإىل حمارب َفَفِهم منه االأمان فلما ج��اء قتله اأنه يقتله به)2(، دليل 

على ذلك.
وللدولة منعهم من الوظائف ال�س��يادية؛ الأنها لي�س��ت من حقوق االإن�سان االإن�سانية، بل هي 

من حقوق ال�سيادة الدينية والوطنية.
وكل دولة ت�سرتط الوطنية واعتناق دينها الر�سمي لهذه الوظائف الكربى كالرئا�سة وغريها 
من كبار الوظائف ال�س��يادية وال�سيا�س��ية، ال الأنه متييز ديني اأو عن�رشي، بل الأنه حق �س��يادي 
لل�س��عب الذي اخت��ار التوافق على ه��ذه ال�رشوط، واختار اعتن��اق الدين الذي��ن مينع الوظيفة 

ال�سيادية على غري اأتباعه يف وطنهم، وهذا من حق اأي �سعب؛ مراعاة مل�ساحلهم العامة.
واالإ�سالم ق�سى ب�رشط والية امل�سلم على امل�سلم يف الوظائف ال�سيادية، ومنع غري م�سلم.

وهو ما يجرى عليه الغالب من التعامل الدويل االآن.
المساواة العادلة:

وامل�ساواة العادلة، وحفظ احلقوق، واإيتاوؤها، وعدالة العو�س، واجلزاء يف الدنيا واالآخرة اأمور 
مقررة �رشعا. والقاعدة ال�رشعية امل�ستفادة من ت�رشفات ال�رشع:

اأن من ت�ساووا يف الواجبات ت�ساووا يف احلقوق، وهي قاعدة العقل والعدل.

1- تقدم خترجيه.
2- تقدم نقله عن ابن قدامة يف املغين.
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فاإذا تفاوتت الواجبات تفاوتت احلقوق.
وخ��الف هذا خروج عن العق��ل والعدل والنقل والعادة الب�رشية وال�س��نن الكونية واالإلهية 

والفطرة.
فهل يعطى اخلامل كالعامل، واملخرتع البارع كالبليد اجلاهل، وامل�سلح يف االأر�س كاملف�سد 

فيها؟ نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئمث )الزمر:9(.
واألمن واالستقرار لإلنسان في العالم هو األصل:

نثھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭمث )البقرة:208( وهذا اأمر دال على الوجوب 
يف االلتزام بال�سلم للكافة، فمن اعتدى بعد هذا رد عدوانه مبثله، نثک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳڳمث )البقرة:194(.
ويح��رم الع��دوان ابت��داء نثۈئ ېئېئمث )البق���رة:190(. نثچ چ چ ڇ ڇ 
ژڑمث  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

)النحل(.
والدفاع عن النف�س م�رشوع نثۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )الشورى(.

واالإعداد للعدو املحارب فر�س كحق لالأمة والإيجاد توازن االأمن واال�ستقرار العاملي 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  نثۇۆ  واالإن�س��اين 

ېمث )األنفال:60(.
واإنقاذ امل�ست�سعفني امل�سطهدين من املدنيني امل�ساملني واجب �رشعي ولو بالقتال نثٱٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦمث )النساء(.
فه��ذا اأمر بالقت��ال الإنهاء اال�ست�س��عاف والعل��و والهيمنة عل��ى املدنيني امل�س��املني العزل 

امل�ست�سعفني ظلما وعدوانا.
ويجب م�ساندتهم ون�رشتهم بكافة الو�سائل التي تدفع الطغيان والعدوان عليهم.

وكل من اأخرج من اأر�سه وولده �رشع له القتال نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چڇمث )البقرة:246(.
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  نثٻ  باملث��ل  ويك��ون 
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦمث )البقرة(.

ومن بداأ بالقتال عدوانا �رشع ردعه ولو بالقتال نثې ې ې ېى ىائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )التوبة(.

فعلل ال�رشع م�رشوعية القت��ال ببدء العدو ذلك نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦمث )البقرة(.

وحق اللجوء السياسي: مكفول لكل اإن�سان يف االأ�سل، يقول تعاىل نثې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئمث )التوبة(.

فه��ذا ن�س على وجوب منح اال�س��تجارة ملن طلبه��ا ولو م�رشكا، ويدخل في��ه حق اللجوء 
ال�سيا�سي.

وغايتها نثۇئ ۇئ ۆئۆئمث )التوبة:6(، وهذا غاية االأمان والرعاية لالجئ وامل�ستجري.
وال ي�سلم لبلده اإن كان م�ستجريا منها، بل ملاأمنه اأينما كان.

ويع��رف ماأمن��ه باإخباره عن نف�س��ه؛ الأن امل��كان االآمن لل�س��خ�س يرجع في��ه اإىل معرفته 
ال�سخ�سية عادة.

وق��د يك��ون ماأمنه يف الدولة عموما، اأو يف مكان ما فيه��ا، اأو مكان وبلد من العامل؛ فيوفر 
ذلك للم�ستجري ولو كافرا.

ويجوز للم�س��لم اللجوء ال�سيا�س��ي اإىل دولة غري م�س��لمة؛ الأن النب��ي å دخل يف جوار 
املطعم وكان املطعم كافرا)1(.

والحق الصحي لإلنس��ان: وحفظ النف�س، واإحياوؤها، واإغاثته��ا مطلوب �رشعا، قال تعاىل 
نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )املائدة:32(.

1- القصة صحيحة ذكرها أهل السري وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح )324/7( وفيها )حني رجع النيب å من 
الطائف ودخل يف جوار املطعم بن عدي وقد ذكر بن إسحاق القصة يف ذلك مبسوطة وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد 
حسن مرسل وفيه أن املطعم أمر أربعة من أوالده فلبسوا السالح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك 

قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي ال ختفر ذمتك(.
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وثبت يف ال�سحيح اأن النبي å »زار يهوديا يف مر�سه«)1(.
فدل على اأن زيارة املري�س حق اإن�ساين اأقره ال�رشع، وال يخ�سع لعرف اأو يقيد بطائفة.

والن���س دال عل��ى اأن اإحياء النف�س الب�رشية واحلفاظ عليها مق�س��د عظيم؛ الأنه َعاَدَل اإحياء 
نف�س واحدة باإحياء الب�رشية جميعا، وهذا غاية االإ�سالح، واإتالَفَها باإتالف الب�رشية، وهذا غاية 

االإف�ساد.
وحفظها واإحياوؤها من املقا�س��د الكربى ال�رشعية التي يج��ب احلفاظ عليها قطعا �رشوريا 

بال�رشع وال�سنن، وهي حفظ الدين والعقل واملال والعر�س والن�سل واجلماعة والفطرة.
وكل الو�س��ائل ال�س��حية والطبية اخلادمة حلف��ظ النف�س واجبة وجوبا كليا؛ الأنها و�س��ائل 

املقا�سد وال يتم املق�سد اإال بها.
فيدخل يف هذا �سناعة االأدوية، واللقاحات، وحمالت التوعية، واملعاينة، والتطعيم، واإن�ساء 
اجلامعات ومراكز البحث، واإغاثة املناطق الوبائية، ومنع و�س��ائل املر�س ون�رش ثقافة ال�سحة، 
واإقام��ة جمعيات وموؤ�س�س��ات ومنظمات حملي��ة ودولية تعتني بذلك؛ الأنها و�س��ائل حلفظ 

�رشوري وخدمته، فتجب وجوبا كليا بالنظر الكلي املقا�سدي.
وجت��ب وجوب��ا جزئيا فيما ال يت��م حفظ النف�س اإال به، ا�س��تقالال اأو ا�س��تكماال، كاللقاحات 
لالأطف��ال، واإغاث��ة املناطق املوبوءة والنازحني، واإ�س��عاف املر�س��ى وجرحى احل��روب، واإنقاذ 
الغرقى، واإغاثة اأهل احلوادث والكوارث الطبيعية من زالزل واأعا�س��ري وجفاف وفي�سانات 

وجماعات.
وكذا اإنقاذ ما تخلفه احلوادث يف و�سائل املوا�سالت والنقل اجلوي والبحري والربي باأنواعه، 

واإغاثة النازحني من احلروب وال�رشاعات والكوارث، وما اإىل ذلك.
فهذه مطلوبة �رشعا كونها من و�س��ائل حفظ النف�س. وهو حق اإن�س��اين م�س��رتك عام، ومن 

االإح�سان العام نثھھ ھ ھ ے ےۓمث )البقرة(.
ومن اإحياء النف�س املق�س��ود بالن�سو�س نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث 

)املائدة:32(.
1- تقدم خترجيه.
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ويح��رم ا�س��تعمال كل م��ا يوؤدي اإىل اإه��الك االأنف�س من ال�س��موم واالأ�س��لحة البيولوجية 
واجلرثومية والنووية.

ومن اخرتع هذه االأ�س��لحة فهو اآثم؛ الأنه �س��ن �سنة �س��يئة عامة للف�ساد يف االأر�س واإهالك 
احلرث والن�سل.

واإذا اتفقت جميع دول العامل بال ا�ستثناء الدول الكربى اأو غريها على اإتالفها والتخل�س منها 
وعدم �سناعتها وجب االلتزام بذلك على اأهل االإ�سالم وغريهم نثھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث )البقرة:208( فاإن كان انتقاء فال يلزم.
والت�رشيح لدول حمدودة ومنع غريها �سيا�سة اإجرامية م�سنفة يف اجلرائم الكربى يف االأر�س؛ 
الأنها و�س��يلة له، وو�س��يلة اإىل العلو والهيمنة جلانب، واال�س��طهاد واالإذالل واال�ست�سعاف 

جلان��ب اآخر، وهي �سيا�س��ة الف�س��اد واملف�س��دين نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )القصص(.

المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات اإلنسانية:
امل�س��اواة العادلة يف احلقوق والواجبات واحلريات من مق�س��ودات ال�رشع؛ لعموم نثچ چ 

چ ڇ ڇمث )النحل:90(، وهذا منه)1(.
وكل اإن�سان م�سبوط مبجتمع االإن�سان، ولكل جمتمع و�سعب واأمة حقوق ال ميكن جتاوزها، 

وكلها تدور على حق حفظ الدين، والنف�س، والعقل، واملال، والعر�س، واجلماعة، والدولة.

1- وقلنا »العادلة« ألنه قيد هام جدا ضابط ألمور كثرية، فمن أراد الرشح لرئاسة دولة بال كفاءة وال شروط توافق 
عليها الش��عب يف نصوص العقد الدس��توري؛ فال حيق له الرشح مبس��مى حقوق اإلنسان، فالدول الكربى وغريها 
تش��رط أن يكون مواطنا حيمل جنس��يتها، معتنقا لدينها، وهذا شرط تطبقه كافة الدول ويزيد بعضها شروطا على 
زوجته وأس��رته، وهذه الش��روط من األمور السياس��ية املباحة اليت جعلتها الدول من مسائلها السيادية اليت ختدم 

مصاحلها العليا وال متنع منه الشريعة؛ ألنه شرط خيدم مقتضى العقد، ومقتضى العقد هو املصلحة العامة.
وهكذا يضبط قولنا »املساواة العادلة« يف األمور اليت قد يعتربها البعض من حقوق اإلنسان وليست كذلك، لعدم بعض 

الشروط الصحيحة، وقد جاء أبو ذر يطلب الوالية من رسول اهلل å فقال له »إنك ضعيف«، فمنعه.
ومن ادعى أنه حيق له استعمال مصطلح حقوق اإلنسان وحرياته لإلضرار باآلخر فقد جنى على نفسه أوال؛ ألن الغري 

سيعتدي عليه بنفس الدعوى. وجلاز حينئذ أن يبين شخص يف الطريق العام، وجلاز آلخر أن يعتدي على آخر.
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وال يح��ق الأحد يف جمتمع اأن ي�رش بحقوق املجتمع االآخر املتوافق عليها بينهم؛ الأن كل اأمة 
لها حقوق، فما ا�س��رتك بني النا�س جميعا من احلقوق وج��ب رعايته من اجلميع، وهي احلقوق 

االإن�سانية العامة.
وما اخت�ست به بع�س املجتمعات واالأمم من احلقوق اخلا�سة فال يحق الأحد العدوان عليها.

ولكل اإن�س��ان حق الدفاع عن نف�سه من البغي والعدوان لقوله تعاىل نثۀ ہ ہ ہ ہ 
ھھمث )الشورى(، وحلديث »من قتل دون دمه وعر�سه وماله فهو �سهيد«)1(.

ولكل اإن�سان حق رد العدوان والبغي املماثل نثک کک ک گگ گ گڳڳمث 
)البقرة:194(، نثھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.

وال يحق الأي اإن�س��ان العدوان والبغي على اأي اإن�سان اآخر نثۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ییمث )البقرة(.

العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات:
واحلقوق والواجبات واحلريات يف بني الب�رش جميعا مرتبطة بخم�س علل باعثة على ذلك:

- العلة االأوىل: االإن�سانية.
- العلة الثانية: الوطن واملواطنة.

- العلة الثالثة: االأهلية، وهي: فطرية و�رشطية.
- العلة الرابعة: الدولية.

- العلة اخلام�سة: الدينية.
اأما العلة االإن�س��انية: فيجب بها حفظ ال�رشورات واحلاجيات وتكرمي االإن�سان كاإن�سان، فله 
حق ال�س��كن والطعام وال�رشاب واللبا�س واالأ�رشة و�س��يانة ال�سمعة وحق التعلم واملعامالت 

التجارية والتنقل يف االأر�س وو�سائل احلياة من احلاجيات.
واأما العلة الوطنية: فهي بح�س��ب التوافق الوطني االأغلبي اأو االإجماعي و�رشوط الرت�س��ح 

للواليات.

1- تقدم خترجيه.
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واأم��ا العل��ة الدولية: فكل ما ترتب على التعامل ال�سيا�س��ي من حق��وق املعاهدات واالأمان 
والتكتالت واالأحالف.

واأما العلة االأهلية: فهي يف �رشوط االأعمال والعقود اأو الوظيفة واالإجارات ونحوها.
واأما العلة الدينية: فهي كل حق ترتب على كونه م�سلما اأو غري م�سلم.

والعل��ل االأرب��ع: الوطنية، الدولية، االأهلية، الدينية، ال يحق الأح��د اأن يطالب بحقوقها بعلة 
حقوق االإن�سان العامة؛ الأن هذه حقوق خا�سة ملن فيه هذه العلة اخلا�سة.

اأم��ا العلة امل�س��رتكة فه��ي االإن�س��انية، فلها حق عام م�س��رتك ترع��اه ال�رشائ��ع واالأعراف 
والعقول.

V V V V V
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فقه اليتيم
> نثٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(

> »اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني« متفق عليه

> حق�ق اليتيم وال�سرائح ال�سعيفة من امل�سائل الغاية يف الأهمية يف الت�سريع

> اجلمعي���ات وامل�ؤ�س�سات وبي�ت اليتيم ودور امل�سن���ني وال�سرائح ال�سعيفة ل بد اأن تق�م على 

متام احلفظ والرعاية وواجب حينئذ دعمها وتط�يرها والرقابة عليها

> نرى اأن تعليم اليتيم اإىل امل�ست�ى الثان�ي الفني اأو اجلامعي ه� من متام كفالته ال�سرعية؛ 

لأن���ه يتمك���ن حينئذ من الإدارة الرا�سدة لنف�سه وحياته و�سع����ره وبل�غ الر�سد ق�سده ال�سرع 

غاية يف اإنهاء النظر نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )الن�ساء:6(
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فقه اليتيم
اليتيم هو: من مات اأبوه قبل البلوغ.

وفر�ٌس حفظ دينه، ونف�سه، وماله، وعر�سه، وعقله.
والوالية عليه والية نظر ال �رشر.

ويحرم قهره باأي نوع من القهر القويل اأو الفعلي، ولو باإ�س��ارة كهمٍز، اأو ملز، اأو �سخرية، اأو 
بتنق�س؛ لعموم ُمَتَعلَّق نثڳ ڳ ڳ ڳڱمث )الضحى(.

اأي ال تقهره يف اأي اأمر؛ الأن حذف املعمول يدل على العموم.
��ه باليد م��ن الكبائ��ر للن���س نثٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ  ودعُّ

ڦڦمث )املاعون(.
ويقدم إطعامه يف االختيار، أو االضطرار على غريه من امل�ساكني، ولو مرتبة لتقدمي اليتيم يف 

الذكر يف قوله تعاىل نثے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋمث )البلد(.

و�رشط ذلك كونه فقريا فاجتمع عليه اليتم والفقر، ولذا قدم.
وو�س��فه بذي مقربة، اأي من ذوي القربى يدل على اآكدي��ة الوجوب يف اليتيم والفقري من 

ذوي القربى.
قاع��دة التعام��ل م��ع اليتيم ف��ي دينه ونفس��ه وماله وعقل��ه وعرض��ه وحاجياته 

وتحسيناته:
وفر���سٌ يف التعامل معه العمل بقاع��دة نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(، نثوئ وئ 
ٺٺمث  ٺ  نثٺ  )النس���اء:6(،  ېمث  نثې  )النس���اء:127(،  ۇئۆئمث  ۇئ 

چڇمث  چ  چ  چ  نثڃ  )النس���اء:6(،  ۈئمث  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  نثوئ  )البق���رة:220(، 
)النس���اء:2(، نثڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:2(، نثڳ ڳ ڳ ڳڱمث )الضحى(، نثڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک کگمث )النساء(.

فهذه االآيات ن�س��و�س تفيد يف قواعد التعامل م��ع اليتامى، واجلامع لهذه االآيات هي االآية 
االأوىل نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(.
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وه��ذه االآي��ة ن�س عام يف التعامل مع اليتامى باالإ�س��الح يف دينهم، واأموالهم، واأنف�س��هم، 
واأعرا�سهم، وعلمهم.

فاأم��ا دينه: فيعلم م��ا اأمر الله به من الفرائ�س واالآداب واالأخالق ويوؤمر بال�س��الة ل�س��بع، 
ويوؤدب مبا ينفعه يف اأموره الدينية.

وينظر له يف دينه ما ينظر اإىل الولد الن�سبي، واإمنا قلنا كالولد الن�سبي يف النظر؛ الأن الدين 
الن�سيحة)1(.

والأنه »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�سه«)2(.
والأن االأمر يف قوله تعاىل نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(، راجع اإىل كل اإ�س��الح عريف 
مع اأمثاله يف ال�س��ن، فالكافل يعامله كاأمثاله من اأبنائه يف كل ما ي�س��لحه من تعليم وتربية 
ودرب��ة على االلت��زام بالواجبات وال�س��نن، واأمره باملع��روف ونهيه عن املنك��ر، ويحذره من 
ه، وياأمره بالتوا�س��ع، وترك  ال�رشك واملعتقدات الفا�س��دة، وياأم��ره بالرب واإيتاء ذي القربى َحقَّ
البطر، والكرب، والفخر يف قول اأو فعل: كالفخر باملال، اأو الن�س��ب، اأو احلطام، وياأمره باجتناب 
االختيال م�س��يا، والت�سعري للنا�س، وياأمره بالق�سد يف امل�سي وغ�س ال�سوت، وترك الك�سل 

والت�س��ويف نثې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت 

حت خت متىت يت جث مث ىث يثحجمث )لقمان(.

وُيَعلَّم بالقدوة قيام الليل والذكر واالآداب كما كان å يفعل مع ابن عبا�س وابن م�سعود)3(، 
ويعلم فر�س��ا التالوة ال�سحيحة للقراآن الكرمي؛ الأنها من اأعظم م�ساحله ال�رشعية التي تدخل 

يف االأمر نثڀ ڀ ڀڀمث.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.

3- أخرجه البخاري برقم 138 عن ابن عباس قال بت عند خاليت ميمونة ليلة فقام النيب å من الليل فلما كان 
يف بعض الليل قام النيب å فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وقام يصلي فتوضأت حنوا مما توضأ ثم جئت فقمت 
عن يساره فحولين فجعلين عن ميينه ثم صلى ما شاء اهلل ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه املنادي فآذنه بالصالة 

فقام معه إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول اهلل å تنام عينه وال ينام قلبه.
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وأما حفظ أموال اليتامى: فاإ�سالحها ب�سائر ما ي�سلحها واجب؛ الأنه مقت�سى االأمر.

فيحرم بيعه اإال بغبطة ظاهرة لليتيم.

ومنه جواز ا�ستثمار اأموال اليتيم يف كل ا�ستثمار مباح يغلب فيه الربح، وقد يجب اإن مل يتم 
اإ�سالح ماله اإال بذلك.

وهل ياأخذ له اأجرة يف ذلك؟
اإن كان اال�س��تثمار يف �رشكات وبنوك ا�س��تثمارية فاإن �س��ايف الربح لليتيم ال ياأخذ منه 

الويل �سيئا.
وينفق منه على اليتيم نفقة ق�س��د وتو�س��ط باملعروف، فاإن اأ�رشف يف النفقة على اليتيم 

من مال اليتيم فمحرم؛ اإذ يحرم اأن ي�رشف ال�س��خ�س يف نفقة نف�س��ه من ماله، فاالأوىل احلرمة 
يف االإ�رشاف يف مال الغري ولو عليه ك�رشف على اليتيم باإ�رشاف من مال اليتيم.

والأن االإ���رشاف حمرم؛ لعم��وم نثۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )األنعام(، والأنه 
غ�س و�رشر على اليتيم فال يجوز »من غ�س فلي�س منا«.

والأنه خالف االإ�سالح نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(.
أما إن كان مال اليتيم يف يد ويل اليتيم ال يف بنك، اأو �رشكة ا�ستثمارية:

فاإنه يجب عليه ا�ستثماره لليتيم يف كل تعامل مباح يغلب فيه ربح ويندر فيه خ�سارة.
والوجوب اإن كان اال�ستثمار ال يتم حفظ مال اليتيم اإال به.

ويدفع من املال اأجور املوظفني العاملني يف مال اليتيم.
وك��ذا اإن لزمه اإيجار عق��ار اأو ناقلة، واأجور تراخي�س، وما يلزم ب��ه من الدولة كجمارك اأو 

�رشائب وزكوات ونحوها.
وصايف الربح يرجع كله لليتيم وهل للويل �سيء من ذلك؟

احل��ق ال مان��ع اإن كان فقريا واإال امتنع للن���س نثىئ ىئ ی یی ی جئ حئمئ 
ىئيئمث )النساء:6(.

وهو هنا اأكل باملعروف؛ الأن العرف جار على اأن امل�سارب ياأخذ له من الربح، وويل اليتيم 



713املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 713املقدمة فـي فقه الع�رص712 املقدمة فـي فقه الع�رص 712

هن��ا �س��ارب يف مال اليتيم، فال مان��ع من اأخذه من الربح ما تع��ارف عليه النا�س يف ذلك 
بداللة االآية.

ويحرم رهن مال اليتيم، اأو اإقرا�سه، اأو التربع منه والت�سدق ولو للجهاد.
وال يلزمه شيء من الحقوق إال الزكاة على الراجح؛ الأن االأ�سل فر�س الزكاة على كل مال.
وم��ن قال اإن الزكاة تكليف، والتكالي��ف ال تكون اإال على بالغ واليتيم غري بالغ فال وجوب 
عليه، فاجلواب: اأن ر�سول الله å اأتلف مال اليتامى ملا طراأ عليه احلرمة ملا حرم اخلمر ف�ساألوه 

عن خمر كان ليتامى هل يخلل؟
فقال: ال، اأريقوه)1(.

فاأتلف مال يتيم ميكن اأن ينتفع به بالتخليل في�سري مااًل.
فنظر اإىل املال ال اإىل مالكه اليتيم غري املكلف.

فتعلقت االأحكام باملال ال بالتكليف.
وكذا يحرم يف مال اليتيم الربا، وهو تكليف.

واإن ت��زوج اليتيم مراهقا قب��ل البلوغ حلاجة وجب يف ماله النفق��ة، واألزمه بها احلاكم وهو 
غري مكلف.

وكذا يجب يف ماله غرامات املتلفات والديات واالأرو�س التي ارتكبها.
فوجدنا االأنواع من التكاليف الزمة عليه يف ماله وهي:

- التزام اجتناب املنهيات كالربا.
- اإتالف ماله اإن كان حراما قطعيا كاخلمر.

- التزام دفع الواجبات كالنفقة على الزوجة.
- التزام التعوي�س عن اإتالف يف مال اأو اأر�س.

فعلة منع اإيجاب الزكاة بعدم تكليفه باطلة بهذا.
فبقينا على اأن االأ�س��ل التزام الفرائ�س واجتن��اب املحرمات يف االأموال، كان ملكلف اأو غري 
.å مكلف ل�سغر كيتيم، اأو لزوال عقل كمجنون، ولعموم االأدلة بال تف�سيل وال بيان منه

1- تقدم خترجيه.
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والأنه منع احل�سن اأو احل�سني من اأكل مترة من ال�سدقة قائال: »اأخ اأخ ل�سغرهما وعدم عقلهما 
اخلطاب، اإنا ال حتل لنا ال�سدقة«)1(.

ًة. ًة اأو تركيَّ فتبني أن إلزام الولد بالديانة االستطاعية واجب على الويل فعليَّ

ة فما تعلق با�ستطاعة فعل: واأما الواجبات الِفْعِليَّ
في�رشب على ال�س��الة لع�رش)2(، وي�سّوم با�ستطاعته كما جاء يف ال�سنن)3(، ويوؤدب مقارب 

بلوغ يف ترك �سوم.
واأم��ا احل��ج فال يوؤمر به، واإن جاز؛ لتعلقه بامل�س��قة البالغة املتعلقه بامل��ال مع اأنه غري واجب 

عليه.
والنظ��ر يف مال الطفل للويل اإمنا هو نظر م�س��لحة وغبطة ولي�س من النظر له اإنفاقه يف 

اأمر ال يجب كحج وجهاد.
وأما التَرْكيَّات فهي املحرمات، فيجب جتنيب اليتيم وماله كل حمرم.

وتدفع من ماله الواجبات ك�رشاء لبا�س ي�سرته لل�سالة، و�سمان املتلفات واالأرو�س و�سائر 

االأجور.
فالحاصل اأن مال اليتيم املحرم فيه:

اأكله بدارا واإ�رشافا، اأو �س��مه اإىل مال الويل اأو تبدل اخلبيث بالطيب، اأو اأكله ظلما وعدوانا 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  نثې 
يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ 

حت خت متىتمث )النساء(.
نثڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍمث )النساء(.
والواجب فيه إصالحه بالخري، وهو النظر امل�س��لحي الغالب فيه، والزكاة داخلة يف قاعدة 

نثپ ڀ ڀ ڀمث ملا فيها من الربكات املن�سو�س عليها.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.
3- تقدم خترجيه.
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فلي�ست بابا من اأبواب االإف�ساد اأبدا.
وم��ن ادع��ى اأنها ال تدخ��ل يف القاعدة هذه فقد زع��م اأن الزكاة اإتالف واإف�س��اد وهو خالف 

الن�سو�س.
وال يق��ال: فل��م ُمِنع الويل من اأن يح��ج باليتيم من مال اليتيم مع اأن احلج لي�س باإف�س��اد وال 
اإتالف؟ فاجلواب اأن احلج عليه تطوع للقطع ال�رشعي، واأما الزكاة فهي فر�س يف املال بالقطع 
فاإدخال اليتيم يف ما هو تطوع مايل بالقطع لي�س من النظر له، واإدخاله فيما هو فر�س عام يف 

املال على االأ�سل هو عمل باالأ�سل املقطوع واإخراج ماله منه خالف االأ�سل.
طرق كفالة اليتيم:

والكفالة لليتيم املاأمور بها واملرغب فيها يف قوله å »اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني«)1( 
تكون بطرق:

األوىل: اإيواوؤه يف اأ�رشة الكافل، وهذه اأعالها نثٺ ٺ ٺٺمث )البقرة:220(.

واالأ�سل اأن كفالة اليتيم تكون باإيوائه �سمن اأ�رشة الكافل مع ولده، يربيه، ويوؤدبه، ويعلمه، 
وينفق عليه.

فاإن كان اليتيم ال مال له اأُْنِفق عليه من مال الكافل.
فاإن كان له مال وكان الكافل غنيا فال ياأخذ منه يف ماله �سيئًا.

واإن كان الكافل فقريا اأخذ من مال اليتيم باملعروف، فجعلها يف النفقة العامة لالأ�رشة لقوله 
تع��اىل نثٺ ٺ ٺٺمث )البقرة:220(، ولقول��ه نثی جئ حئمئ ىئيئمث 

)النساء:6(.
الثانية: النفقة عليه كفاية يف ماأكل وم�رشب وم�س��كن وتعليم، وتدفع اإىل يد من ي�سكن 

ه. اليتيم معه كاأمِّ
فاإن كانت متزوجة دفعت اإىل يد من يلي اأمره من اأقاربه اأو امل�سلمني.

1- أخرجه البخاري برقم 5304 عن سهل قال رسول اهلل å: أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما شيئا. ويف مسلم برقم 7660 عن أبي هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å »كافل اليتيم 

له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة«. وأشار مالك بالسبابة والوسطى.



717املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 717املقدمة فـي فقه الع�رص716 املقدمة فـي فقه الع�رص 716

الثالث��ة: دفع مال يقوم ب�س��ائر حاجات��ه من ماأكل وم�رشب وم�س��كن ونفقات وتعليم اإىل 

موؤ�س�سة اأو جمعية اأو بيت لالأيتام يوؤويه ويقوم على كل اأمره.
والكفالة نوعان:

النوع االأول: كفالة نظر وتربية وتعليم ومتابعة وت�سيري الأموره، وتدبري ملاله اإن كان له مال، 
واالإنفاق عليه من مال نف�سه لغناه.

فهذا الكافل مع اأنه ال يخ�رش �سيئًا من ماله اإال اأنه قائم مقام الوالد، فهذا داخل يف الن�سو�س التي 

وعد الله عباده لكافل اليتيم ويدخل فيها القائمون على ُدور االأيتام باالإدارة واالإ�رشاف واملتابعة.

النوع الثاين: كافل مباله فقط يدفعه للعدل القائم على اليتيم لت�س��يري اأموره، وهذا ي�س��مله 
الن�س، ويدخل فيه الكافل باملال، والكافل بالنظر املدفوع له املال.

واأعل��ى الكفاالت: اإيواوؤه يف اأ�رشة الكافل، والنفقة عليه وتربيته واالإح�س��ان والنظر له يف 
دينه ودنياه يف ماله ونف�سه.

يليها: دفع مبلغ مايل اإىل اآخر يقوم بذلك �سمن اأ�رشته واأبنائه.
يليها: دفع مبلغ مايل يفي بذلك اإىل موؤ�س�سة اأو جمعية تقوم بذلك.

و�رشط القائم على اليتيم: البلوغ والر�سد والعدالة.
فال نظر ل�س��غري على اآخر، وال نظر ل�س��فيه، وال لفا�سق؛ الأن ال�سفيه حمجور عليه يف حق 

نف�سه، والفا�سق ال يوؤمن على مال وال عر�س وال نف�س وال دين، وهذه مق�سودات الكفالة.
بيت اليتيم الخيري:

واإقامة اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة برعاية اليتيم وتربيته وتعليمه من فرو�س 
الكفاية على املجتمع؛ الأنها و�سيلة اإىل فر�س كفاية �رشعي.

والقائمون عليها لهم اأجر كفالة يتيم تامة، الأنهم اأحد املت�سدقني »اخلازن الذي يوؤدي ما عليه 
اأحد املت�سدقني«)1(.

1- أخرجه البخاري برقم 1438 عن أبي موسى، عن النيب å قال: اخلازن املسلم األمني الذي ينفذ، ورمبا قال 
يعطي ما أمر به كامال موفرا طيب به نفسه فيدفعه إىل الذي أمر له به أحد املتصدقني. وهو يف مسلم برقم 2410.
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والأنهم القائمون بالكفالة والرعاية املبا�رشة، وهذا ركن الكفالة.
وكل موظف له اأجره عند الله، ولو عمل باأجرة؛ الأنه يعمل يف طاعة الله.

وال�ساعي على هذه الدور واملوؤ�س�سات »كال�سائم الذي ال يفطر والقائم ال يفرت واملجاهد يف 
�سبيل الله«)1( للن�س يف ذلك.

التوظيف في مؤسسات اليتيم:
وال يجوز التوظيف يف موؤ�س�س��ات اليتيم، و�س��ائر املوؤ�س�س��ات اخلريية ملج��رد اإيجاد عمل 
ملعرفة اأو قريب بال حاجة اأو بدون اعتبار الكفاءة، فاإنه اأكل ملال اليتيم بالباطل، فال يوظف اإال 
لل�رشورة اأو حاجة داعية لذلك واإال كان داخال يف احلرام نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئمث 

)النساء:6(، وهذا اإ�رشاف.
ويح��رم توظيف غري الع��دل القوي االأمني؛ لقوله تع��اىل نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅمث )النساء:58(.

والعدل هو: املحافظ على فرائ�س الدين و�سعائره، املجتنب للكبائر، غري م�رش على املع�سية، 
لقوله تعاىل نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )آل عمران(.

والأن القوة واالأمانة �رشط االإجارة، خا�سة يف املال العام، ومال اليتيم له هذا احلكم.
والأن الفا�سق ال يوؤمن على دين، وال مال، وال عر�س، وال نف�س، وهي اأمهات كفالة اليتيم.

ورب االأ�رشة -مع ما �س��بق- اخلبري اأوىل من غريه؛ الأنه االأقرب الأن يحقق االإ�س��الح لليتيم 
باأح�سن درجاته، وما كان كذلك فهو مق�سود ال�رشع ق�سداً اأولويًا.

- اإلشراف الداخلي في بيوت اليتيم:
ويج��ب وجود م�رشفني للق�س��م الداخلي يف بي��وت رعاية االأيتام على م��دار االأوقات ليال 
ونهارا، لرعاية االأطفال ومتابعة �س��لوكهم حفظا لهم من اأي �س��لوك غري �س��وي؛ الأن وجود 

االإ�رشاف و�سيلة اإىل حتقيق واجب، وهو حفظ الن�سء فوجب.
وهو داخل يف عموم قوله تعاىل نثپ ڀ ڀ ڀمث.

1- تقدم خترجيه.
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ويف�س��ل املراهقون عن غريهم من االأطفال يف ال�س��كن وعن الكبار البالغني عنهم كذلك 
لقوله å »وفرقوا بينهم يف امل�ساجع«)1(.

الأنه اأحفظ لهم، وكل و�سيلة حققت الواجب على وجه الكمال واالإح�سان فهو املق�سود �رشعا 
بالق�سد االأولوي، والأن هذا من االإح�سان وهو مطلوب �رشعا نثھھمث )البقرة:195(.

ويكون لكلٍّ دورات مياه م�س��تقلة تابعة ل�س��كنهم ال م�س��رتكة؛ الأنها حتق��ق غاية احلفظ 
وامل�سلحة.

ويحفظ��ون من اعتداء بع�س��هم على بع�س بال�رشب، اأو ال�س��تم، اأو التهديد، وكل ما مي�س 
االأخالق واالأعرا�س، واالأنف�س، واالأموال.

ويعنى بنظافة فر�سهم وغرفهم واأغرا�سهم، وُيَعلَّمون ذلك.
ويوؤمرون باالن�سباط والنظام والتطهر و�سعائر الدين وال�سالة على راأ�سها، الأن ذلك كله 

من م�ساحلهم وحفظها هو مق�سود الكفالة.
وسيلة إثبات اليتم:

وال بد من اإثبات اليتم ب�س��هادة عدلني، اأو اال�ستفا�س��ة، حر�س��ا على اإي�سال احلق اإىل اأهله 
بالوجوب ال�رشعي نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النساء:58(.

وكل و�سيلة لذلك فهي واجبة، كالبحث، وطلب اإثبات اليتم بحكم قا�س ونحو ذلك.
الموظفون في دار اليتيم، والميزانية العامة، والمنع من خصم نحو 10% للمصاريف اإلدارية:

واملوظفون يف هذه الدور يعطون اأجرهم من مال اليتيم باملعروف، بال اإ�رشاف وال اإقتار.
ويجب حتديد امليزانية كل عام؛ فيح�س��ب بالدقة عدد املوظفني واأجورهم وتخ�سم من راأ�س 

املال الكلي املدفوع من الكافلني.
ودليل الوجوب اأنه �سبيل اإىل حفظ مال اليتيم، فله حكمه، الأن الو�سائل لها اأحكام املقا�سد 

نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(.
وال يجوز خ�س��م ن�سبة ثابتة كع�رشة يف املئة للم�س��اريف االإدارية؛ الأنه اإجحاف مبال اليتيم 

1- تقدم خترجيه.
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يف حال��ة قلة املوظفني؛ والأن االأكل باملعروف من مال اليتيم هو اإعطاء االأجري قدر اأجره عرفا، 
وال اأجرة بالن�سبة هنا اإذ العرف جار على الدفع للموظفني بال�سهر وباأجر معلوم.

والن�سبة خمالفة لذلك من جهة اأنها تزيد عادة على م�ستوى امل�ساريف واالأجور، اأو يح�سل 
عجز مايل يف ذلك.

ويرتت��ب عليه اإخالل بالعمل، فيوؤدي اإىل �س��حب مبالغ اأخرى من اأم��وال اليتيم، وهذا يفتح 
باب عدم ال�سبط.

وجلريان العرف يف �س��ائر ال�رشكات واملوؤ�س�س��ات والبنوك وموازنات الدول على ذلك، اأي 
على �سبط االأجرة بالراتب املقطوع.

مع حر�س��هم التام على ال�س��بط الدقي��ق لالأجور والرواتب، ولو عم��ل يف هذه القطاعات 
باالأجرة بالن�سبة الكلية كهذه الطريقة؛ الأدى اإىل العبث باالأموال والتالعب بها.

فاحلا�س��ل اأنه ال يج��وز التعامل بخ�س��م مبلغ كلي بن�س��بة معينة لالأجور م��ن راأ�س مال 
موؤ�س�سة اليتيم؛ الأنه ال بد اأن يزيد اأو ينق�س، واملطابقة نادرة، وهذا لي�س فيه اإ�سالح لليتامى 

خري ولي�س فيه اأكل باملعروف.
اأم��ا االأوىل فاحتمال الزي��ادة وارد بكثة، وهذا من اأكل مال اليتيم ظلم��ا، واأما الثانية فالأنه 
خالف املتعارف عليه لدى املوؤ�س�سات اخلا�سة اأو احلكومية احلري�سة على ال�سبط التام ملبالغ 

اأجور املوظفني.
ولو كان يف الن�سبة خري واإ�سالح لفعلوا ذلك، ولكنهم تعمدوا تركها لعدم ان�سباطها.

واأموال موؤ�س�س��ات اليتيم قد تفي�س كثريا فتكون مقدار الن�س��ب عالية، وهذا هو من عني 
م��ا نهى الله عنه؛ الأن الفائ�س الكثري من املتبقي من الن�س��بة ع���رشة يف املئة مثال قد يكون 

باملاليني، وهذا باب �سياعها.
والأن االإجارة يجب اأن تكون معلومة االأجر.

وم��ا يوؤخذ من مال اليتيم لها يجب اأن يكون معلوما؛ الأن اأخذ املجهول من مال اليتيم لدفعه 
يف معلوم القدر معناه الت�سييع واالإهمال واالأكل بالباطل.



721املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 721املقدمة فـي فقه الع�رص720 املقدمة فـي فقه الع�رص 720

والأن اأخذ االأجور من مال اليتيم �رشورة، وال�رشورة تقدر بقدرها.
وتقديرها هنا يكون بالن�س على مقدارها حقيقة ال بالن�سبة.

ويف حال كثة اأموال اليتامى املتربع لهم بها من الكافلني:
فم��ا فا�س ع��ن ميزانية العام جاز ا�س��تثماره لهم ملدة عام يف م�س��اريع ا�س��تثمارية مباحة 

يغل��ب عليها الربح عادة؛ الأن هذا من اإ�س��الح مال اليتي��م والنظر له لقوله تعاىل نثپ ڀ 
ڀ ڀمث.

وقيدناها بعام واحد ليمكن �س��حبها اإن ح�سل عجز يف موازنة العام االآخر وت�سكل له جلنة 
ا�ستثمارية �س��من اإدارة موؤ�س�سة اليتيم وهم موظفون يعطون اأجرهم بالعرف، وت�سكيل هذه 
اللجنة اإن لزمت وكان ال بد منها؛ الإ�س��الح مال اليتيم؛ فحكمها الوجوب الأنها و�س��يلة اإىل 

واجب.
كيفية استثمار مال اليتيم:

وكيفية ا�ستثمار مال اليتيم يكون باإدخاله �سمن موؤ�س�سات و�رشكات وبنوك جتارية ناجحة 
بامل�ساربة ب�رشط التزامها ب�سوابط ال�رشيعة، ويحرم اإن تعاملت بالربا.

واأما ا�ستقالال باإن�ساء موؤ�س�سات جتارية اأو اأعمال خا�سة باأموال اليتامى فاالأ�سل فيه اجلواز 
اإن حتقق متام ال�سبط والرقابة واالإ�سالح.

ف��اإن مل يك��ن ذلك فال يجوز؛ الأن��ه يوؤدي اإىل �س��ياع اأموالهم عادًة اأو غالب��ًا اأو كثرياً لقلة 
اخلربات يف ذلك، ول�سعف الرقابة واملحا�سبة كثرياً يف العمل الطوعي اخلريي، وهذا مفا�سده 

واقعية كثرية.
فوج��ب دفع هذه املفا�س��د مبنع اال�س��تقاللية اال�س��تثمارية باأموال اليتيم م��ن القائمني على 
املوؤ�س�سة اأفرادا اأو جماعة، م�ساربة اأو �رشكة اأو متاجرة باالأجرة اإال مع ثبوت و�سائل احلفظ.

وجاز مع �رشكات اأو بنوك عامة، حكومية اأو مدنية، ب�رشط ا�ستفا�سة �سهرٍة وخربٍة وتعامٍل 
بال�رشع.
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إيداع أموال دور اليتيم يكون تحت لجنة من العدول األمناء وال ينفرد بها ش��خص، 
وال تؤخذ إلى منزله:

وتودع اأموال اليتامى يف هذه املوؤ�س�س��ات حتت جلنة من االأمناء العدول اخلرباء، وال ي�رشف 
منه �سيء اإال موافقا للوائح املقرة املبنية على ما اأمر ال�رشع من نثڀ ڀ ڀمث.

واالأَْوىَل اأال يتفرد بتوقيع �رشف االأموال اأو �سحبها �سخ�ٌس، �سداً لباب االإخالل والف�ساد.
وال يحق الأحد اأخذ اأموال منها اإىل منزله اخلا�س يف االأ�سل اإال ل�رشورة ما�سة حتددها جلنة 

االأمناء، الأن االأخذ اخلا�س يفتح باب االإف�ساد، ودفعه واجب.
ما يعطى اليتيم من المصاريف، والصالت، والعيديات:

ويعطى اليتيم يف املوؤ�س�س��ة من هذه االأموال م�ساريفه املدر�س��ية واليومية والعيدية، وما 
يحتاج من �سفر ل�رشورة، اأو حاجة، اأو لرتفه مبا جرى عليه عرف ُمقرٌّ يف عيد ونحوه.

ويعطى من املال ما ي�سل به والدته اأو اأخته عرفا يف عيد مثال؛ الأنه لي�س من اإف�ساد ماله بل 
من تعويده على مكارم االأخالق وملا يرتتب على ذلك من م�س��اعر نف�س��ية اإيجابية عليه فهو 

من م�سالح اليتيم التي ي�سملها قوله تعاىل نثپ ڀ ڀ ڀمث.
وهذا كله اإن ات�سع له املال واإال اقت�رش على ال�رشوريات واحلاجيات.

حكم الذين يجمعون التبرعات وكم يعطون من األجر:
ويجوز ملوؤ�س�س��ات اليتيم التعاقد مع اأ�س��خا�س ي�سعون يف ت�س��ويق ملفات املوؤ�س�سة لدى 
جه��ات مانحة، اأ�سخا�س��ا اأو هيئات، ويعط��ون اأجرهم بعقد اجلعالة ال باالإج��ارة؛ الأن االإجارة 
قائم��ة على اإعطاء اأج��ر مقدر بزمن اأو عمل، وال ميكن تقدي��ره بالعمل هنا؛ الأنه جمهول، وال 

بالزمن، وهو عرفا راتب �سهري؛ الأنه ال يلزم بدوام وظيفي �سهري.
والأنه قد ال يجد وال يح�س��ل �س��يئا من املال، اإما حقيقًة اأو لتالعبه اأو لتق�سري؛ لعدم اإمكان 

رقابة عليه؛ فيوؤدي اإىل اإهدار مال من اأموال اليتامى بغري م�سلحة، فحرم.
بخالف اجلعالة فال حت�سل فيها هذه املف�سدة الأنها تكون باإعطائه ن�سبة معينة على كل مبلغ 
ح�سله وجمعه، فجازت بهذه الكيفية وبنحوها؛ لتحقيقها م�سلحة غالبة ملال اليتيم؛ ولدفعها 

�رشر الدفع بال مقابل يف حالة االأجرة.
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وال�رشط فيها: اأن تكون مبا جرى عليه العرف، ومبا يندرج حتت قاعدة نثپ ڀ ڀ ڀمث.
فيح��رم املبالغ��ة فيها الأنه اإف�س��اد، بل تكون اأدن��ى ما ميكن اأن ي��وؤدي اإىل حتفيز الراغب يف 
اجلعال��ة، الأنه �رشورة، فتق��در بقدرها، واأكثها ع�رشة باملئة جلريان ع��رف العموالت الغالبة 

على ذلك.
ونح��ن ماأمورون بالعرف يف مال اليتيم، فتع��ني ذلك. وال حكم لندرة كاإعطاء ثالثني باملئة، 
فاإن��ه مبالغة يف االأخذ، وهو ظل��م واإ�رشاف نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئمث )النس���اء:6(، 
کگمث  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  نثڌ 

)النساء(.
ومن �س��عى من املوظفني يف املوؤ�س�س��ة م��ع جهات مانحة خارج عمل��ه ومل يكن مكلفا به 
��ل اأم��واال اأعطي من اجلعالة كما يعطى االأجنبي ولو ب��ال عقد معه، الأن املعروف عرفًا  فح�سّ

كامل�رشوط �رشطا.
وقلن��ا: خ��ارج دوام عمل��ه؛ الأن عمله يف مرافق املوؤ�س�س��ة عقد اإجارة الواج��ب فيه االلتزام 

واالإيفاء به، فال يعمل يف وقته ما لي�س منه.
وقلن��ا: ومل يك��ن مكلفا به؛ الأنه لو كان كذلك فهو �س��من عقد االإج��ارة، وميكن اأن يعطى 

عالوة اأو حتفيزا منا�سبا.
إذا عين المانح يتيما بعينه:

واإذا عني املانح الكافل يتيما بعينه با�سمه فاملال كله له، ي�رشف عليه منه وما فا�س منه دفع 
اإليه عند بلوغه را�سدا، اأو عند خروجه من الدار، اأو املوؤ�س�سة.

وقبل ر�س��ده يعطى للقائم عليه ليكون بنظره فيما فيه اإ�س��الح لليتيم، ب�رشط كون القائم 
عدال را�سدا بالغا.

ويجوز للموؤ�س�سة اأن تخلط هذا املال الذي ليتيم معني باملال الكلي للموؤ�س�سة ب�رشط حفظ 
قدره، ويخ�س��م منه لليتيم بقدر ما ت�رشفه املوؤ�س�س��ة على نظرائه، فيو�سع يف املالية العامة 

املن�رشفة.
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ويف حال توقع غالٍب لعجز املالية العامة للموؤ�س�سة، فاإن مال اليتيم املعني يعزل منفردا.
ويجوز فيما فا�س من مال هذا اليتيم املعني ا�ستثماره له بال�رشوط كما �سبق.

تزويج اليتيم:
ومن بلغ �س��ن النكاح من اليتامى جاز تزويجه من ماله، وللموؤ�س�س��ة تخ�س��ي�س جزء من 

ماليتها لذلك؛ الأنه من م�سالح اليتيم وحاجياته.
وال تكل��ف دفع راتب �س��هري له ولزوجته بعد ذل��ك اإال اإن كان له مال خا�س معني لديهم، 

فيجوز ذلك اإن كان مل ير�سد اليتيم ماليا.
واإال اإن كان را�سداً دفع له جميع ماله، لقوله تعاىل نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 

مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النساء(.
تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي:

ويدخل يف كفالة اليتيم تعليمه حتى يتاأهل للقيام بوظيفة واإدارة ماله، ويتحقق ذلك بنهاية 
التعليم اجلامعي غالبا.

ويجب تدريب اليتامى وتعليمهم ولو بعد �س��ن البلوغ اإىل �س��ن الر�سد املايل، لقوله تعاىل 
نثې ېمث، اأي: التعليم واالختبار.

في�ستمر تعليمه وتدريبه اإىل بلوغ �سن الزواج ثم ينظر، فاإن كان موؤهال ورا�سدا الإدارة ماله 
انتهى النظر عليه ودفع له ماله اإن بقي وتنتهي كفالته يف املوؤ�س�سة.

وال يح�سل هذا الر�سد غالبا اإال بعد التعليم اجلامعي؛ فدخل التعليم اجلامعي يف الكفالة من 
طب وهند�سة وحا�سوب و�رشيعة وزراعة وغريها.

ومن تعليمه وتدريبه الذي ي�سمله الن�س نثېمث تعليم حرفة مهنية ولو قبل البلوغ؛ الأن 
الن���س نثې ې ې ى ى ائمث يفي��د اأن االبتالء -اأي التعلي��م والتدريب- يبداأ قبل 

البلوغ، بل وبعده اإىل الر�سد.
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وحكم تعليم اليتيم كنظرائه من اأبناء ع�رشه الوجوب، للن�س نثېمث، والأنه من االإ�سالح 
لهم نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(.

واالأمر يدل على الوجوب وي�ستمر اإىل بعد البلوغ للن�س.
ويوا�سل حتى ميكن االعتماد على نف�سه يف اإدارة املال، وهو الر�سد املق�سود يف االآية.

والغالب -كما تقدم- ح�س��وله بعد درا�س��ته اجلامعية، فتبني اأن حكمها �س��مولها للكفالة؛ 
الأنها اليوم من مقت�سيات اإدارة االأعمال واحلياة يف الغالب، و�رشٌط لالإجارة الوظيفية عادة.

وي�ستقل ال�سخ�س بعدها -يف الغالب- باأمور نف�سه ماليا، فدخل ما قبلها حتت االأمر ال�رشعي 
بالرعاية والنظر.

والغالب يف ال�رشيعة هو املعترب الإجراء االأحكام.
ف��اإن تاأهل تاأهيال مهنيا يف املعاهد احلرفية، ولو بعد االإعدادية اإىل متام التعليم الفني الثانوي 
اأو ما بعده قام مقام ذلك اإن اأدى الغر�س وبلغ به الر�س��د املايل امل�رشوط، وال يكفل بعد ذلك 
لتعليم جامعي وال غريه؛ الأن �رشط اال�ستقالل املن�سو�س يف االآية قد وقع، فخرج عن كونه 

يتيما منظورا له.
الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها:

ويجوز الوقف على اليتامى، وكذا اإعطاوؤهم من مال الزكاة ومن اأموال الكفارات بال�رشوط 
املعروفة.

ويج��ب على الدول��ة رعايتهم رعاية تام��ة من املال الع��ام، والقيام مب�س��احلهم، وفتح باب 
الت�س��جيع على بناء موؤ�س�س��اتهم، ومتابعة ذلك، ودفع كل ما يف�سدهم دينا ودنيا؛ الأن هذا من 

النظر امل�سلحي العام، وهو واجب على الدولة.
فاإن ق�رشت الدولة اأثم ويل االأمر واملعنيون.

ووج��ب على املجتمع ذلك كفر�س كفاية؛ الأنه تع��اون على الرب والتقوى، وحفٌظ لواجبات 
َعفٍة من ديٍن ومال وعر�س ونف�س. �رشعية ل�سَ
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وهذا واجب، وما ال يتم اإال به كموؤ�س�س��ات ودور رعاية؛ فلها حكم الوجوب؛ الأن الو�س��ائل 
لها اأحكام املقا�سد.

والأنه من الن�سيحة يف الدين لعامة للم�سلمني، وهي واجبة »الدين الن�سيحة«)1(.
والأنه ال اإميان حتى يحب املوؤمن لغريه ما يحب لنف�س��ه »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب لغريه ما 

يحب لنف�سه«)2(.
والأنه دفٌع ملفا�سد عامة وخا�سة، وحتقيٌق مل�سالح عامة وخا�سة؛ فوجبت.

V V V V V

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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فقه الجهاد
> نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ییمث )البقرة(

> نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(

> نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث )الأنفال:60(

> فر����ض على الأمة اإعداد ق�ة مدنية وع�سكري���ة واقت�سادية وب�سرية وتعليمية وتكن�ل�جية 

ونه�س�ية �ساملة مبا يكافئ املثل الدويل العاملي لق�ى الع�سر

> اإقامة جمل�ض اأعلى لل�سلم واحلرب يجمع من له اأهلية النيابة عن الأمة يف اأم�رها العامة 

الكرى اأمر و�سيلي هام يخدم كثري من امل�سالح الكرى

> اإخراج الحتالل فري�سة �سرعية نثٻ ٻ پ پپمث )البقرة:191(

> الأ�سل ال�سالم واحلرب ا�ستثناء عند وج�د دواعيه واأ�سبابه و�سروطه وانتفاء م�انعه
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فقه الجهاد
اجلهاد يف �سبيل الله فر�س مطلق معلل.

وقولن��ا »فر���س«؛ لكثة الن�س��و�س في��ه، وقولنا »مطل��ق« اأي مل يحدد بزم��ن وال مكان 
باطراد.

بل يتنزل بح�سب ال�سبب، فقد يكون طلبا اأو دفعا، كفائيا اأو عينيا.
وقولن��ا »معل��ل« اأي لي�س بتعبد حم���س غري معقول املعنى فيطلق في��ه قول واحد وكيفية 

واحدة، بل هو معلل.
والتعريف الجامع املانع له اأن نقول:

اجله��اد فر�س مطلق معلل، اأي م�س��بب ب�اأ�س��باب، ونزيد هنا »ب���رشوط واأركان وواجبات 
وموانع«.

فنقول: القتال يف �سبيل الله فر�س قطعي مطلق معلل ب�رشوط واأركان وواجبات وموانع.
فقولنا »القتال يف �سبيل الله« هو اأخ�س من قولنا اجلهاد؛ الأنها اأعم ل�سدقها على كلمة حق 

عند �سلطان جائر، فهي اأعظم اجلهاد بالن�س.
وهو ي�سمل القتال داخل الدولة لعدو كافر، اأو باٍغ م�سلم، اأو مف�سد يف االأر�س.

وي�سمل القتال خارج الدولة وال يكون اإال ملعتٍد كافر.
وقولنا »فر�س قطعي« لثبوته بالن�سو�س قطعية الورود والداللة من الكتاب وال�سنة.

وقولنا »مطلق« معناه: اأنه ال يقيد بزمن م�سى اأو م�ستقبل، وال يقيد مبكان وال باأ�سخا�س.
وقولنا »معلل« معناه: اأن له اأ�سبابًا باعثة عليه، وهي اثنا ع�رش �سببا ذكرناها باأدلتها.

وي�سمل قولنا »معلل« احِلَكُم والغايات واملقا�سد من القتال.
وقولن��ا »ب�رشوط«: اأي ال بد الأداء القتال يف �س��بيل الله من �رشوط يلزم من عدمها العدم، 

اأي عدم القتال اإال بال�رشط.
و�رشوطه راجعة اإىل اال�ستطاعة، ويندرج حتتها �سائر ال�رشوط التي �سنذكرها.

وقولنا »واأركان«: �س��ياأتي بيان اأركانه، والفرق بينها وب��ني ال�رشوط مع تداخلها اأن الركن 
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داخل يف ماهية ال�سيء، وال�رشط يف اأمر خارج عنه الزم له.
وقولنا »واجبات«: هي ما ياأثم تاركها.

وقولنا »وموانع«: هي اأمور يلزم من وجودها عدم ال�سيء، و�ستاأتي.
واإلعداد له فر�ٌس كفائي دائم، وهو فر�س عني على الدولة فيما ال يقوم اإال بها.

وفر�ٌس على غريها فرادى اأو جماعات فيما ال يقوم اإال بهم من اأنواع اجلهاد، فالعامل فر�سه 
العين��ي ن���رش العلم وقول احلق، وهو مقدم على غري ذلك من اأنواع اجلهاد كالقتال اإال اإذا تعني 
عليه وت�س��يق كمداهمة عدو، فه��و -حينئذ- مقدم على العلم، واإمنا ق��دم على العلم الإمكان 
القيام به مو�س��عا يف غري وقٍت بخالف نحو قتال عدو داهم البلد فهو م�سيق ال ميكن تاأخريه، 

وهكذا اإذا تعار�ست الفرائ�س.
والجهاد فرض على أنواع:

االأول: االإعداد التام للو�س��ول اإىل النه�س��ة ال�س��املة، وهذا فر�س دائم عيني على الدولة 
وكفائي بالنظرة الكلية نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث )األنفال:60(.

الثاين: التعبئ��ة نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱمث )األنفال(، 

وهو فر�س عند ا�ستدعاء �سببه.
الثالث: القتال، وهو فر�س مطلق معلل م�سبب كما �سبق.

الراب��ع: جهاد النف�س وتطهريها وتزكيتها، وهو ربع الر�س��الة نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )اجلمعة(.

اخلام�س: االإ�سالح ال�سامل واإنهاء الف�ساد، وهو االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
1- أما اإلعداد فهو يف كل معنى للقوة يح�سل منه ردع للعدو ا�ستقالال اأو ا�ستكماال.

وأدن��اه اآلن مكافاأة قوة العدو ت�س��ليحا، وتدريبا، واإعدادا، وت�س��نيعا ال عددا بالن�س نثڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱڱمث )األنفال(.
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واإمن��ا قلنا اأدن��اه؛ الأن الغر�س يف االإعداد معلق باال�س��تطاعة، وهذه العل��ة متحققة يف دول 
العرب وامل�سلمني، واأدناها املماثلة وهي م�ستطاعة.

ووحدتهم من القوة فهي فر�س بالو�سيلة هنا، وفر�س بالن�س يف موا�سع.
ودول اجلزيرة العربية ال�س��بع )ال�س��عودية واالإم��ارات والبحرين وعم��ان وقطر والكويت 

واليمن( اأ�سد يف فر�سية الوحدة، ويليها العراق وال�سام وم�رش)1(.
ويدخل يف القوِة القوُة االقت�س��ادية؛ الأن��ه ال اإمكان الإعداد معترب يف ميزان القوى املعا�رش 

اإال بذلك.
وكل و�س��ائل ذلك من قوة املوؤ�س�س��ة العلمية التي تخرج املتخ�س�س��ني يف خمتلف علوم 

النه�سة، �رشعيًة وتكنولوجيًة وفكريًة.
وكل هذه االأمور م�ستطاعة للعرب وامل�سلمني اليوم؛ فهم اآثمون لتق�سريهم وحكامهم اأ�سد 
اإثما؛ والواجب دفع مفا�س��د ا�س��تطالة عدوهم عليهم وعلى دينهم، احتالال ونهبا وا�ست�سعافا 
وفتكا واأ�رشا و�سجنا وابتزازا لقراراتهم ال�سيا�سية وال�سيادية، و�سدهم عن �سبيل الله كثريا، 
وا�س��تهزائهم بالله واآياته ور�سوله، وقتلهم الأهله، واإخراجهم من ديارهم بغري حق، واعتدائهم 
ابت��داء بالقت��ال والبغ��ي نثې ې ې ېىمث )التوب���ة:13(، ونكثه��م للعهد 

وامليثاق الدويل واالإن�ساين نثۋ ۅمث )التوبة:13(.
فتلخص��ت الق��وة اإلعدادية الفر�س��ية يف الن�س بخم�س��ة اأمور ال بد منه��ا، وهي القوة 

الع�سكرية، واالقت�سادية، والتعليمية، ووحدة ال�سف، فهذه االآن هي القوة، وفر�س حت�سيلها، 
وكل ما ال تتم اإال به من الو�س��ائل فهو واجب. وقبل ذلك كله حتقيق االإميان والعمل ال�س��الح 

فهو �رشورة يتعذر متكني االأمة اإال به نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گگمث )النور:55(.
ول��كل ع�رش قوٌة بدليل اأمر عمر للمقاتلني اأال يق�س��وا اأظافرهم يف الغزو؛ الأنها حتل عقدة 

1- انظر العالقات الدولية من كتابنا هذا يف فقه الدولة.
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وتخد���س ع��دوا؛ فجعلها من معاين القوة، وهو فقه واقعي دقي��ق يف ع�رشه)1(. وقوله تعاىل 
نثۋ ۋ ۅمث هو كناية عن القتال ومع�س��كراته الكثرية؛ الأن العرب تقول بنو فالن 

كثريو مرابط اخليل اأي: مقاتلون.
وقول��ه تع��اىل نثۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئەئمث 
تعليل لالإعداد وهو اإحداث قوة ردع ترهب العدو من االعتداء �س��واء كان العدو الظاهر وهو 

م��ا نعلمه اأو االأع��داء ال�رشيني الذي��ن ال نعلمهم، الذين يف قول��ه تعاىل نثې ې ى 
ىائ ائ ەئەئمث.

2- أما النوع الثاني من الجهاد فهو: التعبئة

وهو امل�ستنبط من قوله تعاىل نثڭ ڭۇمث، فهذا فر�س لالأمر به ومعلل بقوله تعاىل 
نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )النس���اء(، فالتحري�س 

والتعبئة على قتال العدو يكف باأ�سهم ويوقف اأطماعهم.
وهو �سامل لنوعني من التعبئة:

1( التعبئة املنهجية العامة.
2( التعبئة اخلا�سة.

اأم��ا االأوىل فهي يف اإ�س��اعة اأحكام اجلهاد ال�س��امل للنا�س وجعله �س��من املناهج التعليمية 
الدرا�س��ية من امل�س��تويات الو�س��طى؛ الأنه منهج منزل من�س��و�س يف القراآن بكثٍة وا�سعة 

مق�سودة لتعليم اأهل االإ�سالم.
فتعليمه مق�س��د رباين، وال يقال لي�س كل مذكور بكثة يف القراآن واجبًا تعليمه كق�س��ة 

فرعون مثال.
فاجل��واب: كل ما ذكر يف القراآن تعليما الأهل االإ�س��الم؛ فواجب عليهم اأن يعلموه بح�س��به، 
ولكل ع�رش و�س��ائله، و�س��واء كان تعليما الأهل االإ�سالم لالعتقاد اأو العمل فهو الزم تعلمه 

وتعليمه بح�سبه زمانا ومكانا واأ�سخا�سا.
1- قولنا »ولكل عصر قوة...« األثر الذي ذكرناه عن عمر يف ابن أبي شيبة برقم 19797 عن أبي بكر بن عبداهلل، 

عن أشياخه، قال: قال عمر: وفروا األظفار يف أرض العدو فإنها سالح.
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وقولنا »لالعتقاد« لي�سمل العقائد واالإميان.
وقولنا »العمل« ي�سمل كل ما يق�سد من العمل فر�سا اأو تطوعا.

وق�س��ة مو�س��ى مع فرعون فيها من االعتقاد والعمل ما هو الزم لنا يف �رشيعتنا، فتعليمها 
يف املناهج الدرا�سية مطلوب موافق ملقا�سد القراآن املنزل.

وال يجوز حذف اآيات اجلهاد من املناهج الدرا�سية، ومن فعل ذلك فهو منافق، اأو جاهل َعِمَل 
َعَمَل اأهل النفاق؛ الأن الله ذكر عنهم كرههم لنزول اآيات اجلهاد فمنهم من ين�رشف اأو ي�ستاأذن 
كذبا، اأو يقول ه��ي ال تزيد يف االإميان فال فائدة فيها نثڤ ڤ ڤ ڤڦمث )التوبة:124(، 
ومنهم من يقول: دفعا لعملية ال�س��الم فلتحذف هذه االآيات من املناهج. وكل هذا من النفاق؛ 
الأنه فر�س؛ واآيات ال�س��الم فر�س؛ وبيان ما اأنزل واجب؛ واإخفاء بع�س��ه واإظهار بع�س هوى 

عمله اأهل الكتاب يهودا ون�سارى فلعنهم الله وذم فعلهم.
وم��ن التبعئ��ة القتالية الداخل��ة يف عموم الن�س نثڇ ڍ ڍ ڌڌمث، اإ�س��دار 
االأف��الم الوثائقي��ة والتاريخية واإنزاله��ا على �سا�س��ات العر�س باأنواعها وعلى ال�س��بكات 
االإلكرتونية، ومن ذلك دعم املقاومة املجاهدة باملال واخلطاب ال�سيا�سي واالإعالمي، وبالكتابة 

وال�سعر، واإن�ساء املنظمات والهيئات واحلركات الداعمة.
وكل و�س��يلة ترفع معنويات االأمة، وحتيي ق�س��اياها العامة وتدفع عدوها عن بالدها فهي 

داخلة حتت عموم االأمر بالتعبئة.
اأما التعبئة اخلا�سة فيدخل فيها دخوال اأوليا القوات امل�سلحة واالأمن، �سواء يف املع�سكرات، 

اأو الكليات الع�سكرية والثكنات يف خمتلف البالد، وهذا واجب على قيادة اجلي�س.
وال بد من تخ�سي�س جهة لذلك كالتوجيه املعنوي تعبئ وتن�رش مبختلف الو�سائل االإعالمية 
املتاحة، وقد جاء يف احلديث ال�س��حيح »ل�س��وت اأبي طلحة يف اجلي�س خري من األف«)1(، فهذا 
ي��دل على حث ال�رشع على التوجيه واالإلهاب ورفع املعنويات يف اجلي�س بتوظيف الو�س��ائل 

كذلك ال�سوت وغريه.

1- تقدم خترجيه.
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3- النوع الثالث للجهاد: القتال.

والقتال يف �س��بيل الله اأ�س��باب وجوبه متعددة، وله �رشوط واأركان وواجبات، فاإذا توفرت 
االأ�س��باب وال�رشوط اجتمع اأولو االأمر وجوبا للم�س��اورة؛ لعم��وم الن�س نثژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھمث )النساء(.
و�سياأتي تف�سيل ذلك بعد قليل، واالأ�سباب:

1- وج��ود ق��وة ع�س��كرية يف داخل دولة االإ�س��الم بدلي��ل نثہ ہ ھ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )التوب���ة(، فل��م يجع��ل خي��ارا يف التعامل 
معهم اإال ال�س��يف اأو االأخوة االإ�سالمية، وحملناها على ذلك المتناع حمله على ما كان خارج 

الدولة؛ الحتمال كونه م�ساملا في�سمله الن�س نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈژمث )املمتحنة:8(.

ففر�س اإنهاء كل تواجد م�سلح كافر داخل دولة م�سلمة، خا�سة جزيرة العرب، وال يحدث لهم 
ذلك بعد هذا ال مبعاهدة وال حلف، وللن�س ال�سحيح »اأخرجوا امل�رشكني من جزيرة العرب«)1(، 

ويف ن�س اآخر »اليهود والن�سارى وامل�رشكني«)2(.
وم��ن كان ذا عه��د فيوف��ى عهدهم اإىل مدته��م اإن وفوا؛ للن���س نثک ک گ گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ہہمث )التوبة(.
والدلي��ل على اأنه يق�س��د به��ا داخل الدولة اأنها داخل��ة دخوال اأوليا قطعي��ا واأنها نزلت يف 
م�رشكي العرب بعد الفتح؛ فاأمرت باإنهاء كل تواجد لهم داخل الدولة يف جزيرة العرب، وعدم 

اإحداث اأي معاهدات معهم واالإيفاء ملن له عهد قبل هذه ووفى به.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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وال ميك��ن حملها على امل�رشكني خارج الدولة؛ الأن منهم اأهل �س��لم نثڃ چچ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژمث )املمتحن���ة:8(، نثی ی ی ی 

جئ حئمئ ىئيئمث )األنفال:61(.
وال يجوز داخل دولة االإ�سالم تواجد قوات م�سلحة غري م�سلمة ولو كان باتفاقية �سواء كان 
م��ن اأهل الكتاب اأو غريهم؛ لذلك اأجليت قوات اليهود زمن عمر)1(، واإن كان االأمر قد �س��در 
زمن النبي å لتوافر �رشوط االإجالء، اأما اجلاليات امل�ساملة منزوعة ال�سالح فلها االإقامة يف 

بالد االإ�سالم اإال احلرم، كن�سارى جنران، وقبط م�رش، ونحوهم من مواطني الدولة.
2- ويجب حلماية حدود دولة االإ�سالم من عدو مقاتل للن�س نثٱٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀڀمث )التوبة:123(.

3- ولدف��ع فتنة دينية عن اأهل االإ�س��الم نثڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋمث )األنفال:39(، فاإذا ا�س��طهد امل�س��لمون وفتنوا يف دينهم وجب القتال لدفع ذلك 
اإن مل يتم دفع الفتنة اإال به، اإال اأن يكون امل�سطهدون يف بالد كفر بيننا وبينهم معاهدة �سالم 

نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀمث )األنفال:72(.
4- ولدفع ا�ست�سعاٍف وا�سطهاٍد للن�ساء والولدان و�سعفاء الرجال من امل�سنني، وهذا يجب 

د بوجود ميثاق نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  فيه القتال يف �سبيل اإنقاذهم وال ُتَقيَّ
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦمث )النساء(.
5- ويجب ردا على العدوان نثک کک ک گگ گ گڳڳمث )البقرة:194(، 

ويجب فيه التماثل، والزيادة بغي حمرم.
وظاهره وعمومه يفيد رد العدوان باملثل، احتالال و�رشبا، اأو غزوا خاطفا، اأو ح�س��ارا، جوا، 

اأو برا، اأو بحرا.
فاإذا نزل الكافرون باأر�س دولة االإ�س��الم وجب عينا اإخراجهم منها. وهل حتتل بالدهم عمال 
1- أخرج ذلك البخاري برقم 2286 ومس��لم برقم 4049 واللفظ له، عن رافع بن خديج »فقروا بها حتى أجالهم 

عمر إىل تيماء وأرحياء«.



735املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 735املقدمة فـي فقه الع�رص734 املقدمة فـي فقه الع�رص 734

باملثل؟ هذا راجع اإىل تقدير الو�سع من اأهله زمانا ومكانا، والن�س اأفاد االعتداء مبثل االعتداء، 
واأفاد االآخُر اإخراَجهم.

والعمل بالن�سني عند القدرة هو كمال التكليف؛ والأن ذلك من مقت�سيات كمال الردع.
6- والقت��ال يف �س��بيل الل��ه واج��ب الإخ��راج حمت��ل للن���س نثٻ ٻ پ پپمث 

)البقرة:191(.
وفرق بني االأمر باإخراجهم كما اأخرجونا، وبني من حيث اأخرجونا؛ الأن االأخري هو اإخراجهم من 
اأر�سنا التي اأخرجونا منها، و�سابقه اإخراجهم من اأر�سهم احتالال ردا للعدوان باملثل كما يفيده 
نثھ ھ ے ےۓمث )الش���ورى:40(، نثک کک ک گگ گ گڳڳمث 

)البقرة:194(.
نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث  7- ويج��ب قت��ال م��ن قاتلن��ا للن���س 

)البقرة:190(.
8- وكذا قتال من بداأنا بالقتال نثې ې ې ېىمث )التوبة:13(.

والفرق بني هذه والتي قبلها اأن هذه تفيد تعليل فر�س قتال يف �س��بيل الله لكافر بداأ بقتال 
اأهل االإ�سالم.

والت��ي قبله��ا تفيد فر�س القتال مل��ن قاتلنا ولو مل نعلم البدء؛ الأن متيي��زه قد يخفى؛ فيدعي 
كل ط��رف اأن االآخر بادئ؛ فرف��ع هذا الوهم فاأوجب قتال من قاتلنا ول��و مل يتميز البادئ بيننا 

وبينهم.
9- وب��الغ دعوة االإ�س��الم احل��ق اإىل النا�س يكون باحل�س��نى واحلكمة نثہ ہ ہ ہ 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 

ۋ ۋۅمث )النحل(، ولي�س االأ�سل القتال، بل ال�سلم والرحمة.
فمن منع النا�س عن الدخول يف االإ�سالم ومنع الدعوة اإليه يف دولته باحلوار وال�سلم والتي 

هي اأح�س��ن؛ فاإنه يقاتل اإع��الء لكلمة الله نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڳ ڳ ڳ ڳڱمث )التوبة(.
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فاأوجب قتال اأربع فئ��ات، وهم املالحدة الالدينيون نثڇ ڇ ڇ ڇمث، والدهريون 
امل�رشكون املنكرون للبعث نثڍ ڍ ڌمث، ودول املنافقني الذين يبيحون ما قطع بتحرميه 

نثژ ڑ ڑ ک ک ک ک  الكت��اب  واأه��ل  نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژمث، 
گمث.

واإمنا حملنا هذه االآية على هذه االأ�سناف؛ الأن جعلها يف اأهل الكتاب فقط يقطع بعدم وجود 
الو�سفني االأولني من االآية فيهم، فهم يوؤمنون بالله وهم يوؤمنون بالبعث.

وغاية القتال اال�ست�سالم اإرغاما يف ترك ال�سد عن دين الله من اأراد الدخول فيه ومنع دعاته 
واأهله من تبليغه.

وفر�س عليهم دفع ر�سوم مواطنة؛ الأن امل�سلمني يدفعون الزكاة، وهوؤالء اجلزية على قادٍر.
واإمن��ا �رشطنا يف قتال هذه الفئات �س��دهم النا�س يف دولهم عن دخول االإ�س��الم وحماربته 

واإيذاء اأتباعه؛ الأن الله منع قتال امل�سامل نثڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈڈژمث )املمتحنة:8(.

10- ويقاتل عدو حربي نق�س العهد والهدنة للن�س نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېىمث )التوبة:13(.

ر امل�سلمني من وطنهم وديارهم نثٱٻ ٻ  11- وكذا يقاتل يف �س��بيل عدو هجَّ
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث 

)احلج(، نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇمث )البقرة:246(.
12- ويقاتل من اآذى ر�س��ول الله å ب�س��ب اأو �ستم اأو اإ�س��اءة، واإذا كان معاهدا فينتق�س 

عهده نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉمث )التوبة:13(.
ففر�س القتال على جمرد التاآمر والتخطيط الإخراج الر�س��ول وتهجريه ولو مل يقع، ف�س��به 

و�ستمه واالإ�ساءة اإليه توجب ذلك.
ويف �سب الله اأوىل، وكذا االإ�ساءة للدين االإ�سالمي و�سعائره وامتهانه كامل�سحف.

وهذا اإذن راجع اإىل تقدير امل�س��لحة، وترتيب هذه املراتب كلها خا�س��ع لل�سورى امل�سلحية 
والقدرة واال�ستطاعة.
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فما قاتل ر�سول الله å الروم حتى كانت دولته قد قويت واأِمن من العدو الداخلي.
شروط القتال في سبيل اهلل

وراأ�س �رشوط القتال يف �سبيل الله اأمران:
االأول: بذل غاية اال�ستطاعة يف اإعداد القوة العامة، وهي اأربعة اأمور: القوة الب�رشية، وجمع 
الكلم��ة، والق��وة املالية، والقوة التدريبية. وهذه االأربع خا�س��ة بالقتال بخالف ما �س��بق من 

االإعداد العام مما ذكرناه اآنفا.
الثاين: بذل غاية اال�ستطاعة يف االإعداد احلربي والت�سليح؛ فتكون ال�رشوط تف�سيال خم�سة: 

االأربعة املذكورة، والت�سليح.
وتكون ال�رشوط اإجماال �رشطني: القوة العامة، والقوة احلربية.

ودلي��ل هذي��ن ال�رشطني قول��ه تع��اىل نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ېمث )األنفال:60(.

فالقوة العام��ة نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث، وهذا عموم. في�س��مل ما هو عام باالأمة 
ونه�س��تها على وجه عام وما هو متعلق بالقتال، وهو ينق�س��م كذلك اإىل عام وخا�س، فالقوة 

العامة اأربعة اأمور، واخلا�سة هي القوة احلربية.
والقوة احلربية: معطوفة عليها نثۋ ۋ ۅمث.

واإمنا قلنا »غاية اال�ستطاعة«؛ الأن االآية تدل على ذلك ب�»ما« امل�سدرية املن�سبكة مع امل�سدر 
الدالة على غاية اال�ستطاعة.

ورباط اخليل: هو كناية عن القوة احلربية، وهو كقول العرب فالن له اأياد بي�ساء، اأي عطاءات، 
ومنه قوله تعاىل نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹمث )اإلسراء:29(.

وه��ذا كناي��ة عن االإ�رشاف واالإقتار، ومن ظن اآية رباط اخليل على ظاهرها اأ�س��كل عليه اأن 
القوة يف هذا الع�رش خمتلفة.

وجوابه اأنها كنايٌة عربية بليغة معروفة عند العرب دالة على الباأ�س واالإعداد احلربي.
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والقوة العامة هي:
- القوة الب�رشية.
- وجمع الكلمة.
- والقوة املالية.

- والتدريب القتايل.
فهذه اأربعة اأمور ي�ساف لها الت�سليح بداللة رباط اخليل، فت�سري �رشوط القتال خم�سة:

القوة البشرية:
فالق��وة الب�رشية حم��ددة بالن�س لقوله تع��اىل نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 

ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنفال(.
ف�رشط للقتاِل وجود حد اأعلى اأو اأدنى من القوة الب�رشية.

فاالأعلى: اأن يكون واحد مقابل اثنني من الكافرين.
واالأدنى: اأن يكون واحد مقابل ع�رشين من الكافرين.

ثم جعل االأ�سل واحداً مقابل اثنني وغريه تخفيفا بالن�س.
وترك اخليار فيما �س��وى ذلك لتقدير امل�س��لمني؛ فاإن كان العدو املحارب الكافر اأ�س��عافهم 
ع�رشين مرة لكن ي�ستطيع امل�سلمون املواجهة ومعادلة التوازن باأنواع من التخطيط والتكتيك 

القتايل ففر�ٌس املواجهة.
وذل��ك يف اأكث مغازي ر�س��ول الله å؛ ففي ب��در واأحد كان العدو �س��عفهم نحو ثالث 
مرات، ويف اخلندق كان العدو �سعفهم نحو ع�رش مرات، ولكن التكتيك احلربي والقتايل يف 
هذه الوقائع �سد الفجوة؛ كاختيار املكان القريب من املاء يف بدر؛ وكجعل فئة من املقاتلني يف 

مكان ا�سرتاتيجي ت�سيب العدو وحتمي الظهر يف اأحد.
واأم��ا يف اخلن��دق فَحَفَر اخلندق وهي و�س��يلة حربي��ة فاجاأت االأعداد الكب��رية من االأحزاب 
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وعطلت اإمكاناتهم، واأ�س��بحت املعركة دائرة على ا�س��تنزاف القوى، وال �سك اأن ذلك اأثر يف 
مع�س��كر االأحزاب تاأثريا بالغا فا�س��تنزف املوؤن التموينية طعاما و�رشابا للمقاتلني وللمراكب 

احلربية من خيل واأبعرة.
واأوقع ذلك بينهم التالوم واخلوف؛ مما هياأ للجهد املخابراتي ملع�س��كر االإ�س��الم يف الوقيعة 

.)1(å بينهم، وتفكيك حلفهم باأمٍر واطالٍع من ر�سول الله
جمع الكلمة:

اأما ال�رشط الثاين للقتال يف �سبيل الله فهو جمع الكلمة ووحدة ال�سف وعدم الفرقة والتنازع.

فاإذا تفرقت الكلمة تفرقا يعود على املق�س��ود من القتال يف �س��بيل الله بال�رشر واالإبطال، 
انتظرنا عن بدء مبا�رشة القتال؛ لوجوب اإزالة هذا املانع مع ا�ستمرار االإعداد.

والدليل على اأدائه اإىل خالف مق�سود اجلهاد يف �سبيل الله قوله تعاىل نثٱٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )األنف���ال( والف�س��ل وذهاب 

الدولة والهيبة من اأعظم املفا�سد)2(.
القوة المالية:

اأما ا�س��رتاط القوة املالية امل�ستطاعة لوجوب اجلهاد فدليله قوله تعاىل نثک ک گ 

1- قولنا »مما هيأ للجهد املخابراتي..« فيه قصة نعيم بن مس��عود وختذيله وهي قصة صحيحة مش��هورة يف السري 
وأخرجها عبدالرزاق )367/5( وفيه: إذ جاءهم نعيم بن مس��عود األش��جعي وكان يأمنه الفريقان كان موادعا هلما 
فقال إني كنت عند عيينة وأبي س��فيان إذ جاءهم رس��ول بين قريظة أن اثبتوا فإنا سنخالف املسلمني إىل بيضتهم 
ق��ال الن��يب å فلعلنا أمرناهم بذلك وكان نعيم رجال ال يكتم احلديث فقام بكلمة النيب å فجاءه عمر فقال يا 
رسول اهلل إن كان هذا األمر من اهلل فأمضه وإن كان رأيا منك فإن شأن قريش وبين قريظة أهون من أن يكون ألحد 
علي��ك في��ه مقال فقال النيب å علي الرجل ردوه فردوه فق��ال انظر الذي ذكرنا لك فال تذكره ألحد فإمنا أغراه 
فانطلق حتى أتى عيينة وأبا س��فيان فقال هل مسعتم من حممد يقول قوال إال كان حقا قاال ال قال فإني ملا ذكرت 
له ش��أن قريظة قال فلعلنا أمرناهم بذلك قال أبو س��فيان س��نعلم ذلك إن كان مكرا فأرسل إىل بين قريظة أنكم قد 
أمرمتونا أن نثبت وأنكم س��تخالفون املس��لمني إىل بيضتهم فأعطونا بذلك رهينة فقالوا إنها قد دخلت ليلة السبت 

وإنا ال نقضي يف السبت شيئا فقال أبو سفيان إنكم يف مكر من بين قريظة فارتلوا.
2- وهذا دليل على التعليل للحكم التحرميي برتيب املفاسد. واملالحظ أن األحكام السياسية وأحكام الدولة كثريا 

ما تبنى يف القرآن والسنن على هذا التعليل تنبيها لنا على أنه ركيزة للحكم الشرعي يف هذه األبواب.
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہہ ہ ھ ھھمث )التوبة(.

فلما مل يجدوا ما ينفقون بالن�س ومل يجدوا عطاء رفع الله عنهم احلرج.
التدريب القتالي:

واأم��ا ا�س��رتاط التدري��ب فلقول��ه تع��اىل نثک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھھمث )التوبة(.

وال�سعفاء هنا هم كل من ال ي�ستطيع القتال لعلة �سعف، كالن�ساء واالأطفال وال�سيخ الهرم، 
ويلحق بهم االأعمى واالأعرج كما تفيده ن�سو�س اأخرى.

فاإن كان ال�س��عف لعدم تدريب معترٍب على القتال وال�سالح والكر والفر؛ فاإن الن�س ي�سمل 
يف االأعذار من كان فيه ذلك.

وفر�س عليه وعلى االأمة كافة حت�س��يل هذه ال�رشوط اخلم�س��ة للقتال يف �س��بيل الله كما 
يفر�س على امل�سلي الو�سوء ونحوه؛ الأنه �رشط ال ت�سح ال�سالة اإال به.

وفر�س عني على الدولة اأن حت�س��ل �رشوط اجلهاد يف فئة كافية من ال�س��عب للقيام بذلك 
ببناء قوات م�سلحة عالية التدريب والكفاءة قادرة على القيام بذلك)1(.

قوة التسليح:
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  نثھ  فدليل��ه  الت�س��ليح  ا�س��رتاط  واأم��ا 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )التوب���ة(؛ الأنهم 

ملا عدموا املال ل�رشاء ال�سالح وعدة احلرب ذهبوا اإىل ر�سول الله ليعطيهم ال�سالح والعدة ومل 
يكن عنده ما يعطيهم فاأعذرهم الله، فدل على ا�سرتاط الت�سليح لفر�س ح�سور املعركة.

أركان القتال في سبيل اهلل:
اأما اأركان اجلهاد يف �سبيل الله فهي الثبات عند اللقاء، واالإخال�س لله، والقتال لتكون كلمة 

1- انظر بتفصيل فقه املؤسسة العسكرية.
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الله هي العليا، وطاعة االأمر، ووحدة القيادة ووحدة القرار وطاعته.
نة وما يتعلق بها من  والفرق بني االأركان وال�رشوط اأن االأركان مفرو�سة حال املعركة املعيَّ

ال�سوابق واللواحق.
اأما ال�رشوط فهي اأمور مفرو�سة قبل مبا�رشة اأيِّ معركة قتالية يف �سبيل الله.

فالثبات ركن ل�سحة اجلهاد حال اللقاء، ودليل ركنيته االأمر به والنهي عن �سده املعني نثەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )األنف���ال(، نثۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )األنفال(، واجتماعهما ن�سا على اأمر واحد 

يدل على عدم ال�سحة اإال بوجوده، وهذا دليل على الركنية اأو ال�رشطية.
واإمن��ا جعلناه ركنا ال �رشطا؛ الأن الركن جزء من ال�س��يء بخ��الف ال�رشط، والثبات جزء من 

القتال حال املعركة، فهو كالقيام يف ال�سالة حال اأدائها.
واأما االإخال�س لله فهو اأمر قلبي، وهو ركن ل�سحة العمل عند الله.

واأم��ا القت��ال لتكون كلمة الله هي العليا فللن�س »من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
يف �سبيل الله«)1(، و»من قاتل حتت راية عمية ين�رش ع�سبة فهو من جثي جهنم«)2(.

والقت��ال حينئذ حمرم، وقد جمع ه��ذان الركنان يف قوله تعاىل نثٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )األنفال(، فحرم 

القتال رياء وبطرا بال هدف م�رشوع.
واأما طاعة االأوامر فالأن مع�سيتها موؤد اإىل مف�سدة الف�سل والتنازع وعدم الن�رش نثچ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہمث )آل عمران(.
واأما توحد القيادة على قائد مطاع فوجوبه الركني حال القتال يف �سبيل الله م�ستفاد من نثٻ 

ٻ پ پ پپمث )األنفال:46(، والنهي يفيد الف�ساد كما هو معلوم يف االأ�سول.
1- فدل على الركنية مع كون تركه مؤدياً إىل إبطال مقصود اجلهاد..

2- تقدم خترجيه.
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وهذا التكليف يف الن�س ه��و حال اللقاء نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 

ٺ ٺٺمث )األنفال(.
واأم��ا ركن الطاعة اأعني طاعة الله ور�س��وله فلالأمر ب��ه حال اللقاء نثٱٻ ٻمث، 
وه��ذا يفيد الوج��وب اخلا�س، ويرفعه اإىل كونه من اأركان اجلهاد يف �س��بيل الل��ه اأنه اإذا فقد 
بطل اجلهاد؛ الأن املقاتلني اإذا كانوا ع�ساة لله ور�سوله يف اأمهات التكليف؛ فجهادهم لي�س يف 

�سبيل الله، ولو ادعوا؛ الأن الدعوى اإذا خالفتها الظواهر فهي باطلة.
فدعوى اأنهم يف �س��بيل الله مع اعتدائهم على حدود الله و�رشبهم اخلمر، وقطعهم ال�سالة، 

وارتكابهم الفواح�س، نفاق.
واجبات القتال في سبيل اهلل:

واأما واجبات القتال: َفِذْكُر الله تعاىل كثريا للن�س نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )األنفال(.

واالإكثار منه مق�سود بالن�س، فال يجزئ الذكر بقلة.
واالأمر دليل الوجوب، وتعليله بالفالح دليل على عظيم اإيجابه.

ويحرم ال�سماح للمنافقني باخلروج يف �سبيل الله.
ويج��ب من��ع خم��ذل ومرج��ف وعمي��ل؛ الأنه��م منافق��ون نثگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھےمث )التوبة(.

ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  نثۆ 
ىائ ائەئمث )التوبة(.

وم��ن ذكر الله يف القتال الدعاء نح��و نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئمث )آل عمران(.

ويج��ب التحري�س عل��ى القتال والتعبئ��ة ورفع املعنويات والتب�س��ري نثڇ ڇ ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱمث )األنفال(.
والتعبئ��ة املعنوي��ة على القتال حتري�س��ا، وتب�س��ريا، وترهيب��ا من التخاذل، مق�س��ودة يف 

الن�سو�س.
فمن اأبلغ ما ورد يف ذلك:

ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  نثہ 
ۇ ۆ ۆۈمث )التوبة(.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  نثۈ 
ېى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )التوبة(.

فعل��ل له��م اأ�س��باب القتال بنكثه��م للعه��ود وطعنهم يف الدي��ن وذكرهم باأب�س��ع غدرهم 
وا�ستهدافهم قيادتهم نثۅ ۉ ۉمث.

وهو تنبيه على ال�سوابق االإجرامية بحيث يندفع ال�سك يف احتمال ح�سن النوايا واحتمال اأن 
الواقعة احلالية كانت فلتة وخطاأ.

و�س��بَّب لهم باأ�س��باب تزيل ذرائع البع�س بعدم العدوان نثې ې ې 
ېىمث )التوبة(.

هم مبا ال ير�سى اأحد اأن يو�س��ف به عادة، وهو الذل  وبعد ا�ستق�س��اء ال�س��وابق والعلل عريَّ
واخلوف واجلنب رغم عدالة ق�س��يتهم، واإمكان انت�س��ارهم لو اأعدوا نثىائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )التوبة(.
ثم ب�رشهم بح�س��م املعركة ونتائجه��ا نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀڀمث )التوبة(.
ثم بني لهم اأن هذا االأمر اأ�سبح واقعا ال خيار فيه، ولي�س طارئا بل هو الواقع الذي ال مفر منه 

وال منا�س ك�سنة البتالء املوؤمنني نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )التوبة(.

ثم بني لهم اأن اجلهاد يف �سبيل الله اأعظم من عمارة امل�سجد احلرام وخدمته، ثم بني لهم اخليار 
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بني الله ور�سوله اأو االأهل واالأموال واملتاع وامل�ساكن وال ثالث لهذين نثٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱمث )التوب���ة(، ث��م ذكره��م باأيام 

الل��ه وقدرت��ه نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )التوبة(.

وهذا البيان من اأول الن�س��و�س اإىل اآخرها ال يدع الأحد جماال للتخاذل والرتاجع اإال اإن كان 
منافقا.

قاعدة هامة ت�س��تنبط من هذه الن�س��و�س واأمثالها وهي: التحري���س على الفعل اأبلغ من 
االأمر به)1(.

التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من األحكام:
واإذا ح�س��ل �س��بب يوجب اجلهاد يف �سبيل الله من االأ�سباب ال�س��الفة اأرجع االأمر اإىل اأهل 

ال�س��ورى من العلماء واأويل االأم��ور نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہھمث )النساء(.
والعلماء قائمون مقام ر�سول الله å يف حمل ال�رشع، واأولو االأمر ميثلهم القيادات املعتربة، 

فاإن كانوا معينني يف جمل�س ر�سمي رجع اإليهم.
إنشاء المجلس األعلى للسلم والحرب:

ووجب اإيجاد جمل�س اأعلى خمت�س بذلك يجمع قيادة العلماء الكبار، والقيادات الكربى يف 
اجلي�س، ونواب ال�سعب، واأهل ال�سورى، والقيادات الكربى املتبعة.

ويكون املجل�س االأعلى من عدد مرجعي من هوؤالء �رشعيني و�سيا�سيني وقياديني.
1- وهي قاعدة استنبطتها من أساليب التكليف يف النصوص يف كثري من املواضع وصغتها بهذه الصياغة كقاعدة أصولية 
هامة تضاف إىل هذا العلم، وعدم اطالعي على سابق يف هذا ال يعين العدم وال يعين البطالن؛ ألن علم األصول واسع.
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وقلنا بوجوب ت�س��كيله مبا �س��بق؛ الأنه مق�س��ود بالن�س ق�س��دا اأوليا و�س��يليا؛ الأنه ال يتم 
الرج��وع يف االأمن واخلوف العام��ني االآن اإىل اأهل االأمر املعتربين اإال بذلك، والو�س��ائل تاأخذ 

اأحكام املقا�سد.
وال بد قبل اتخاذ قراراته النهائية الكربى التي تتعلق باالأمن واحلرب اأن تعر�س على نواب 

ال�سعب واأهل ال�سورى.
ويتخذ املجل�س االأعلى لالأمن واحلرب قراره بعد ذلك حتى يتحمل كافة اأويل االأمر م�سئولية 
القرار؛ والأن االآية اأطلقت نثڳ ڱمث ف�س��مل �س��ائر القيادات املطاعة يف ال�سعب، ولتعذر 

ا�ستق�ساء م�سورتهم يقوم عنهم نوابهم واأهل ال�سورى واملجل�س االأعلى مبكوناته ال�سابقة.
والأن املي�سور ال ي�سقط باملع�سور، وهذا متي�رش بخالف ا�ستق�ساء كل اأويل االأمر يف االأمة 

اأو ال�سعب.
فاإذا �سدر قرار املجل�س -حينئذ- وجب طاعته والعزم فيه، وحرم الرتدد بعده نثڤ ڦ 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چچمث )آل عمران(.
وقراره بالجهاد يف سبيل اهلل يجعله فر�س عني على من ا�ستنفروا، بدءا بالقوات امل�سلحة، 

ثم كافة اأفراد ال�سعب؛ الأن اال�ستنفار العام يوجب اجلهاد العيني على كل فرد للن�س نثڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگمث )التوبة(.
ثم عمم ومل ي�ستثن اأحداً نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )التوب���ة(، وتوعده��م عن��د التخلف نثگ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث )التوبة(.

ويف احلديث »واإذا ا�ستنفرمت فانفروا«)1(.

1- أخرجه البخاري برقم 1834 عن ابن عباس È قال: قال النيب å يوم افتتح مكة ال هجرة ولكن جهاد 
ونية، وإذا استنفرمت فانفروا فإن هذا بلد حرم اهلل يوم خلق السماوات واألرض وهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة 
وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي ومل حيل لي إال ساعة من نهار فهو حرام حبرمة اهلل إىل يوم القيامة ال يعضد 
ش��وكه، وال ينفر صيده، وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال خيتلى خالها قال العباس يا رس��ول اهلل إال اإلذخر 

فإنه لقينهم ولبيوتهم قال: قال إال اإلذخر.
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وعلى هذا كلمة العلماء كافة.
وواجب بحس��ب القضية حينئ��ذ التعبئة العامة يف كافة اأجهزة االإع��الم التابعة للدولة 
امل�س��لمة حكوميا واأهلي��ا وقنوات و�س��حافة واإعالم مرئي وم�س��موع ومواق��ع اإلكرتونية 
نثڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )النساء(.

ومين��ع خمذل ومرج��ف وهو مناف��ق ويتعامل معه بامل�س��لحة العامة، وقد ت�س��ل اإىل املنع 
نثڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھےمث 

)التوبة(.
ووجود مناه�س��ني للحرب بعد تعذر ال�س��الم وف�سل م�س��اعيه؛ اإن كان يف القتال مع كافٍر 
َتلِّ فهو نفاق، اأو كان يف قتال داخلي ل�س��د بغاة على اجلماعة بعد ال�س��لح فال حرج عليه؛  حُمْ
الأنه يجوز االجتهاد يف امل�س��األة لوجود ن�س��و�س مانعة عن قتال اأهل االإ�س��الم، واأخرى جتيز 

قتال ب��اغ بع��د ال�س��لح نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭڭمث )احلجرات:9(.

وبها اعتزل بع�س ال�سحابة القتال يف الفتنة، وعذروا من اجلانبني، فكان االإجماع.
وال عذر ملتخلف يف قتال الكفار املعتدين عند النفري العام؛ للن�س يف النفري خفافا وثقاال.

ولعقوب��ة الثالثة املوؤمن��ني املتخلفني بالن���س نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )التوبة(.
وللحكم على القاعدين بالنفاق يف ن�سو�س �رشيحة نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ککمث )التوبة(.

وحل�رش اأهل االأع��ذار بالن���س نثک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئمث )التوبة(.
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وإذا وجب الجهاد فلألمة أحوال:

اأ- فاإما اأن تكون باإمام واحد، و�سيا�س��تها اخلارجية متحدة �سواء كانت يف دولة متحدة كليا، 
اأو كانت يف دولة متحدة يف ال�سيا�س��ة اخلارجية واالأمن الداخلي واخلارجي واالقت�ساد فقط، 

فواجب النفري العام باأمر الدولة.
ب- اأو كانت يف احتاد اأقل من ذلك، فواجب على دول االحتاد كافة الدفع والنفري.

ج- واإن كانوا دويالت متفرقة فواجب على روؤ�ساء الدول وقياداتها الدعوة للنفري العام.
د- فاإن مل يفعلوا وجب على كل قادر النفري وياأثمون للرتك.

واإذا احتل الكفار بالد االإ�س��الم وتخاذل حكامهم؛ فال ي�سقط وجوب اجلهاد على ال�سعوب، 
وَفْر�ٌس وجود طائفة تدفع االحتالل نثٻ ٻ پ پپمث )البقرة:191(؛ الأن املي�س��ور 

ال ي�سقط باملع�س��ور نثھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )النساء(.

ويكون رباطهم وجهادهم يف األرض التي بها احتالل العدو؛ الأن هذا هو حمل الفر�س.

وال يجوز لهم قتال كافر يف داخل دولة م�س��لمة َدَخَل بر�س��ا ويل االأمر لتلك الدولة ولو 

كان حمتال لدولة م�سلمة اأخرى.
الأن الفر���س ي��وؤدى يف حمله وهي االأر�س املحتلة؛ والأَن وجوده يف دولة م�س��لمة اأخرى مل 

يكن احتالال؛ الأنه باأمان وتوافق، وبغري قوات ع�سكرية؛ الأن ذمة املوؤمنني واحدة.
و�س��واء كان هوؤالء يف تلك الدولة جتارا، اأو �س��واحا، اأو �رشكات ا�س��تثمارية، اأو عماال، اأو 

مبعوثا ع�سكريا.
فاإن كانت قوات ع�سكرية فيحرم على االإمام والدولة اإعطاوؤها االإذن واالأمان بالتواجد داخل 
الدولة امل�سلمة؛ الأنه اإن كانت �سعيفة فهو احتالل، اأو كانت قوية فهو عمالة ونفاق)1(، اإال يف 

حالة ال�سعف وكان ذلك تقية لدفع ما هو اأعظم نثەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )آل عمران:28(.
فريج��ع النظر فيها اإىل اأويل االأمر لعموم الن�س نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

1- انظر مسائل األجواء يف فقه املال.
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 
ۀ ہ ہ ہ ہھمث )النساء(.

ويقدر االأمر قدره.
وي�سرتط يف العقد اإخراجهم يف اأي وقت، وعدم ا�ستعمالهم االأر�س ل�رشب دولة اأخرى.

فاإن مل ي�س��رتط ذلك ل�سدة �س��عف، وفرقة دول امل�سلمني، فهي م�سيبة عامة حينئذ اأ�سلها 
ذنوب عظيمة يف االأمة وجب التوبة منها وال�س��عي جلمع الكلمة واخلروج من الو�س��ع القائم 

العام، وهذه فرو�س.
وأحكام اإلسالم ودولته تبدأ بالتدرج كما تدرج ر�سول الله å يف الدعوة والدولة، ومل 
يقات��ل املعتدي حتى ا�س��تدت قوة الدولة، ومل يعلن اإخراج امل�رشك��ني من جزيرة العرب حتى 
كان االإ�سالم قوة عظيمة، وقد واجه حماور القوة للم�رشكني وغلبهم، وهي قري�س، والطائف، 

وحنني، وقوى اليهود، واأعلن بعد ذلك اإخراج القوات امل�رشكة من جزيرة العرب.
ونزلت براءة مفتتحة ذلك.

وي�ستنبط من هذه اال�ستدالالت اأنه اإذا تواجدت قوات كافرة يف دولة م�سلمة باتفاق ر�سمي 
ال باحتالل حال �سعف امل�سلمني كما هو حا�سل االآن فالواجب االأول هو ال�سعي جلمع الكلمة 

وتوحيدها، واالإعداد، والتوبة، وغر�س االإميان يف االأمة.
وقيام طائفة م�سلمة بالعدوان على تلك القوات الكافرة غري املحتلة املوجودة باتفاق ر�سمي 

يف و�سعنا الراهن متعذر؛ ومفا�سده عظيمة، فيمنع.
بل ي�س��نع كما �سنع ر�سول الله å، فلم مينع التواجد امل�سلح للكفار يف اجلزيرة حتى كان 

قد وحد جزيرة العرب، وظهر االإ�سالم فيها على غريه، واجتمعت الكلمة العامة.
وقد �رشط الله للجهاد جمع الكلمة، وعدم التنازع نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )األنفال(.
ومن��ع ن�رشة امل�ست�س��عفني يف بالد الكف��ار اإن كان بيننا وبينه��م ميثاق نثڳ ڳڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀمث )األنفال:72(.
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واكتف��ى ر�س��ول الله å بالدع��اء على قبيلة رع��ل وذكوان، وقد قتلوا غ��درا القراء 
املر�سلني اإليهم)1(.

ومل يبعث لقتالهم، فدل على اأن خيار القتال له �رشوط واأركان.
وال يك��ون يف اأي حال حتى لو اعتدى الكفار على امل�س��لمني فقتلوهم كحال رعل وذكوان 

ملا قتلوا القراء.
ففتح جبهات قتالية تضر املسلمني عامة هو من املحرمات الشرعية.

وقد منع ر�سول الله å اأبا ب�سري من البقاء يف الدولة)2( حتى ال يحمل امل�سلمني ودولتهم 
ما ال طاقة لهم به اآنذاك؛ ولوجود عهد وميثاق جعلهم يتفرغون للدعوة �س��ماه الله فتحًا وهو 

�سلح احلديبية نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻپمث )الفتح(.
- إجراءات قتالية:

ويعني قيادات القوة املتحركة للقتال، بدءا بالقائد، ونوابه، وم�ساعديه.
وهو اأمر متعلق بامل�سالح.

وقد عني ر�سول الله å قيادات يف �رشايا وجيو�س، وعني نوابا كما يف موؤتة)3(.
1- أخرجه البخاري برقم 1003 عن أنس قال قنت النيب å شهرا يدعو على رعل وذكوان. وهو يف مسلم برقم 
1577 عن أنس بن مالك قال دعا رس��ول اهلل å على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثالثني صباحا يدعو على 

رعل وذكوان وحليان وعصية عصت اهلل ورسوله.
2- تقدم خترجيه.

3- قولنا »وقد عني رس��ول اهلل å..« منه ما أخرجه أمحد بس��ند صحيح يف قصة مؤتة برقم 22604 عن أبي 
قتادة فارس رسول اهلل å قال: بعث رسول اهلل å جيش األمراء وقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد 
فجعفر فإن أصيب جعفر فعبداهلل بن رواحة األنصاري فوثب جعفر فقال بأبي أنت يا نيب اهلل وأمي ما كنت أرهب 
أن تس��تعمل على زيدا قال امضوا فإنك ال تدري أي ذلك خري قال فانطلق اجليش فلبثوا ما ش��اء اهلل ثم أن رس��ول 
اهلل å صعد املنرب وأمر أن ينادى الصالة جامعة فقال رس��ول اهلل å ناب خري أو ثاب خري ش��ك عبدالرمحن 
أال أخربكم عن جيش��كم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد ش��هيدا فاس��تغفروا له فاس��تغفر له 
الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ 
اللواء عبداهلل بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ومل يكن من 
األمراء هو أمر نفس��ه فرفع رس��ول اهلل å إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره وقال عبدالرمحن مرة 
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وتودي��ع اجلي���س اإىل م�س��ارف البلد من ويل االأم��ر، اأو القيادات العليا م���رشوع، وقد ودع 
ر�سول الله å واأبو بكر وعمر.

وي�ستقبلون اجلي�س العائد كما ورد يف جي�س موؤتة.
وال مانع من اإطالع ال�سعب على جمريات املعركة اإعالميا الأن الر�سول å قال على املنرب 

»اأخذ الراية زيد فاأ�سيب«.
واإذا �سار اجلي�س كربوا على مرتفع، و�سبحوا على كل �سهل للن�س)1(.

والأنه اأوق��ع يف نفو�س من ميرون عليهم نثۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئەئمث )األنفال:60(.

واإذا ح�رشت ال�سالة �سلوا �سالة اخلوف نثی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يثحج  ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

گگمث )النساء(.
ولها كيفيات عديدة، بح�سب الو�سع ومردها اإىل ثالثة اأنواع:

االأول: اأن ي�سلوها جماعة بكيفيات وتكتيك معني)2(.
الثاين: اأن ال ي�س��تطيعوا اأن ي�سلوا اأي �سالة، ال فرادى وال جماعة، فيوؤخرونها حتى اإمكان 

اال�ستطاعة، ثم يجمعونها كما ورد يف اخلندق)3(.

فانتصر به فيومئذ مسي خالد س��يف اهلل ثم قال النيب å انفروا فأمدوا إخوانكم وال يتخلفن أحد فنفر الناس يف 
حر شديد مشاة وركبانا.

1- أخرجه البخاري برقم 2993 عن جابر بن عبداهلل È قال: كنا إذا صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحنا.
2- أورد اإلمام أبي داود يف سننه سبعة عشر كيفية فراجعها.

3- تقدم خترجيه.
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الثالث: اإن ا�ستطاع اأن ي�سلي الفرد باالإمياء؛ فيجوز لورود ذلك)1(.
واأما ال�سوم فاإن كان الفطر اأقوى لهم فالفطر واجب ويق�سون؛ لورود ت�سمية من مل يفطر 
يف فتح مكة بالع�ساة)2(، القرتاب القتال؛ فاإن كان ال قتال وال خوف فلهم االإفطار لعلة ال�سفر، 

ولهم االإم�ساك.
ومن اأفطر ق�سى وجوبا.

وأما األذكار فقد بيناها يف كتابنا »فقه املقاتل«)3(.

وواج��ب األخذ بعوام��ل النصر، وهي: االإعداد التام، والثبات، وذكر الله كثريا، وطاعة الله 

1- قولن��ا »ل��ورود ذلك« مما ورد فيها ما أخرجه أمحد برقم 16090 عن عبداهلل بن أنيس قال دعاني رس��ول اهلل 
å فق��ال: إنه قد بلغين أن خالد بن س��فيان بن نبيح جيمع لي الناس ليغزون��ي وهو بعرنة فأته فاقتله. قال: 
قلت: يا رسول اهلل، أنعته لي حتى أعرفه. قال: إذا رأيته وجدت له اقشعريرة. قال: فخرجت متوشحا بسيفي 
حت��ى وقع��ت عليه وه��و بعرنة مع ظعن يرتاد هلن منزال وحني كان وقت العص��ر فلما رأيته وجدت ما وصف لي 
رس��ول اهلل å من االقش��عريرة فأقبلت حنوه وخشيت أن يكون بيين وبينه حماولة تشغلين عن الصالة فصليت 
وأنا أمشي حنوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب مسع بك 
وجبمعك هلذا الرجل فجاءك هلذا. قال: أجل أنا يف ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنين محلت عليه 
الس��يف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رس��ول اهلل å فرآني فقال: أفلح 
الوجه. قال: قلت: قتلته يا رسول اهلل. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول اهلل å فدخل يف بيته فأعطاني 
عص��ا فقال: أمس��ك هذه عندك يا عبداهلل بن أنيس. ق��ال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: 
قلت: أعطانيها رسول اهلل å وأمرني أن أمسكها. قالوا: أوال ترجع إىل رسول اهلل å فتسأله عن ذلك. قال: 
فرجعت إىل رسول اهلل å فقلت: يا رسول اهلل، مل أعطيتين هذه العصا. قال: آية بيين وبينك يوم القيامة، إن 
أقل الناس املتخصرون يومئذ يوم القيامة. فقرنها عبداهلل بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه يف 

كفنه ثم دفنا مجيعا. قال احلافظ يف الفتح )437/2( برقم 904: أخرجه أبو داود وإسناده حسن.
2- أخرجه مس��لم برقم 2666 عن جابر بن عبداهلل È أن رس��ول اهلل å خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان 
فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم ش��رب فقيل له بعد 

ذلك إن بعض الناس قد صام فقال »أولئك العصاة أولئك العصاة«.
3- وه��و كت��اب ألفناه يف مهمات ما حيتاجه اجلندي من العقائد والعبادات والطهارات واألذكار واجلهاد وأعذاره 
والفتاوى، وطبع منه أكثر من مائة ألف نسخة -الطبعة األوىل- ووزع على كثري من وحدات القوات املسلحة واألمن 

رمسياً.
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ور�س��وله وترك التنازع، وال�س��رب، وترك البط��ر، والرياء، والتكرب على اخلل��ق بعدد اأو عدة، 
ووج��وب اعتق��اد اأن الن�رش من عند الل��ه، وهذه جمموعة يف قول��ه تعاىل نثى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )األنفال(.
وم��ن كان مخ��ذال أو مرجفا حرم اإخراجه يف اجلي���س نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ېمث )التوبة:47(.
ويجوز اإر�سال العيون واال�ستخبارات على العدو كما ثبت يف الن�سو�س)1(.

واالإيهام واخلداع والتحرك والتكتيك والقتال من اأ�سول احلرب عرفًا و�رشعًا على امل�ستوى 
الدويل الر�سمي وغريه »احلرب خدعة«)2(.

وإن اطلع على جاسوس للعدو قب�س عليه ملحاكمته والنظر يف اأمره.

واالإلهاب والتحفيز للمقاتلني والتحري�س واجب نثڭ ڭۇمث )النساء:84(، وهذا اأمر.

ويجب إنشاء جهة مسئولة عن ذلك كالتوجيه املعنوي؛ الأن الو�سائل تاأخذ اأحكام املقا�سد.

ويختار مكان املع�سكر مبا يفيد قتاليا، وي�ساور يف ذلك كما ورد يف بدر)3(.
ويتفح�س الراأي الأهل القيادة واخلربة فيما يتعلق بالقتال كما يف بدر نثڤ ڦ ڦڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چچمث )آل عمران(.

1- تقدم خترجيه.
2- أخرج��ه البخ��اري برقم 3029 عن أبي هريرة Ê قال مسى النيب å احلرب خدعة. وهو يف مس��لم 

برقم 4638.
3- أخرج��ه البخاري برقم 4178 عن املس��ور بن خمرمة ومروان بن احلك��م يزيد أحدهما على صاحبه قاال خرج 
الن��يب å ع��ام احلديبية يف بضع عش��رة مئة من أصحابه فلما أتى ذا احلليفة قلد اهلدي وأش��عره وأحرم منها 
بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وس��ار النيب å حتى كان بغدير األش��طاط أتاه عينه قال إن قريش��ا مجعوا لك 
مجوعا وقد مجعوا لك األحابيش وهم مقاتلوك وصادوك، عن البيت ومانعوك فقال أش��ريوا أيها الناس علي أترون 
أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن يصدونا، عن البيت فإن يأتونا كان اهلل عزوجل قد قطع عينا 
من املش��ركني وإال تركناهم حمروبني قال أبو بكر يا رس��ول اهلل خرجت عامدا هلذا البيت ال تريد قتل أحد، وال 

حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم اهلل.
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ويكثون من الت�رشع لله، وطلب الن�رش، والبعد عن املعا�سي)1(.
وواج��ب االلت��زام باالأوام��ر للقي��ادة ويح��رم ع�س��يانها، وه��و ماأثم م��وؤٍد اإىل الف�س��ل 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  نثچ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 

ہہمث )آل عمران(. وال اإثم اإال من ذنب.
ويج��ب اعتقاد اأن امل��وت واحلياة باإذن الله، ويحرم ربطها ببق��اٍء وتخلف عن قتال؛ وهو 

من قول الكفار واملنافقني نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
یی جئ حئ مئ ىئيئمث )آل عمران(، نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ککمث )آل عمران(.
والف��رار من الزح��ف محرم، وهو من كبائر املوبق��ات نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )األنفال(.
اإال اإن كان بتكتي��ك قت��ايل، اأو الإعادة جمع القوات وه��و وارد يف الن�س نثې ې ې 
ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ىئىئمث )األنفال(.

1- قولنا »ويكثرون من التضرع..« فقد تضرع رسول اهلل å يف بدر حتى سقط الرداء عن منكبه وهو يناشد ربه، 
وقد أخرجه مسلم برقم 4687 عن عمر بن اخلطاب Ê قال: ملا كان يوم بدر نظر رسول اهلل å إىل املشركني 
وهم ألف وأصحابه ثالمثائة وتسعة عشر رجال فاستقبل نيب اهلل å القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه »اللهم 
أجنز لي ما وعدتين، اللهم آت ما وعدتين، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلس��الم ال تعبد فى األرض«. 
فما زال يهتف بربه مادا يديه مس��تقبل القبلة حتى س��قط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نيب اهلل كفاك مناش��دتك ربك فإنه س��ينجز لك ما وعدك فأنزل اهلل عزوجل 

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀمث )األنفال( فأمده اهلل باملالئكة.
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 å ويخت��ار وقت املعركة مب��ا هو اأنفع للجي���س كاعتدال احلرارة، وحركة ال�س��م�س »كان

ينتظر حتى تزول ال�سم�س وتهب االأرواح«)1(.
وواجب الرد على اإلشاعات والدعايات والشعارات التي يطلقها العدو؛ لورود »اأعل هبل. 

فقال ر�سول الله å: قولوا الله اأعلى واأجل...«)2(.
وقلنا بالوجوب؛ الأنه اأرفع للمعنويات، واأدفع ملف�سدة الوهن واالإرجاف.

V V V V V

1- أخرجه البخاري برقم 3160 عن النعمان بن بش��ري Ê قال: ش��هدت القتال مع رسول اهلل å كان إذا 
مل يقاتل يف أول النهار انتظر حتى تهب األرواح وتضر الصلوات.

2- أخرجه البخاري برقم 3039 عن الرباء بن عازب È حيدث قال جعل النيب å على الرجالة يوم أحد 
-وكانوا مخسني رجال- عبداهلل بن جبري فقال إن رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فال تربحوا حتى أرس��ل إليكم فهزموهم قال فأنا واهلل رأيت النس��اء يشتددن قد 
بدت خالخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبداهلل بن جبري الغنيمة -أي قوم- الغنيمة ظهر أصحابكم 
فما تنتظرون فقال عبداهلل بن جبري أنسيتم ما قال لكم رسول اهلل å قالوا واهلل لنأتني الناس فلنصينب من الغنيمة 
فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمني فذاك إذ يدعوهم الرسول يف أخراهم فلم يبق مع النيب å غري اثين 
عشر رجال فأصابوا منا سبعني، وكان النيب å وأصحابه أصاب من املشركني يوم بدر أربعني ومئة سبعني أسريا 
وسبعني قتيال فقال أبو سفيان أيف القوم حممد ثالث مرات فنهاهم النيب å أن جييبوه ثم قال أيف القوم ابن أبي 
قحاف��ة ث��الث مرات ثم قال أيف القوم ابن اخلط��اب ثالث مرات ثم رجع إىل أصحابه فقال أما هؤالء فقد قتلوا فما 
ملك عمر نفسه فقال كذبت واهلل يا عدو اهلل إن الذين عددت ألحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك قال يوم بيوم بدر 
واحلرب س��جال إنكم س��تجدون يف القوم مثلة مل آمر بها ومل تسؤني ثم أخذ يرجتز أعل هبل أعل هبل قال النيب 
å أال جتيبوا له. قالوا: يا رسول اهلل ما نقول؟ قال: قولوا اهلل أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى، وال عزى لكم. 

فقال النيب å: أال جتيبوا له. قال: قالوا: يا رسول اهلل ما نقول؟ قال: قولوا اهلل موالنا وال موىل لكم.
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فقه األموال
واالقتصاد المعاصر

> كل املعام���الت التجاري���ة عل���ى وج���ه الأر�ض ب���ني �سع�ب الع���امل مباحة عل���ى الأ�سل، ول 

يزحزحه���ا عن ه���ذا الأ�سل اليقيني اإل دلي���ل �سحيح �سريح، ل جم���رد الحتمالت والظن�ن 

والتخريجات املتكلفة، فاإن اليقني ل يزول بال�سك

> نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(

> نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )الن�ساء:29(

> نثچچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )النحل:90(

> وج����د طبقي���ة مالي���ة تتداول امل���ال من دون النا�ض اأم���ر مرف��ض �سرع���ا نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ںںمث )احل�سر:7(

> نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )اجلمعة(

> نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ھھمث )البقرة:267(

> املال و�سيلة للحياة ل ملحاربة احلياة

> بقاء الرثوة ونح�ها من املتاع مقرتن بالعطاء
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فقه األموال واالقتصاد املعاصر

قال املوؤلف عفا الله عنه:
املال هو: كل ما �سوى االإن�سان مما تقوم به املنافع، وينتفع به حاال اأو ماآال.

لقول��ه تعاىل نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث )البق���رة:29(، فهذه تدل على اأن ما 
�سوى االإن�سان خلق لالإن�سان، والالم للتمليك.

وقوله تعاىل نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث )النس���اء:5(، فو�س��ف املال بكونه 
نثۈمث، اأي تقوم به احلياة.

فكل مال ُعدَّ قواما مما تقوم به االأمور وت�سري به احلياة داخل يف هذا.
وحفظ املال من مقا�سد ال�رشيعة الكربى.

فح��رم اإعطاوؤه ل�س��فيه ينفقه فيما ال يخدم امل�س��الح، ويحجر عليه في��ه للن�س نثڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(.

واإذا حجر على ال�سفيه فعلى املف�سد اأوىل؛ الأنه �سفيه وزيادة.
ونعن��ي ب��ه هنا من ويل والية عامة فعمل على الف�س��اد يف االأر�س واإتالف االأموال العامة 

وحماية املف�سدين، وترك حما�سبتهم.
وتعيني مف�سد حمرم، وتوليته باطلة.

وكل عقد يف الثوات الكربى من نفط، وغاز، وذهب، وغريها، اإذا اأبرم مع �رشكات حملية 
اأو اأجنبية بثمن غري ثمن املثل، وهو: ال�سعر العاملي املتعارف عليه، فاإن العقد باطل.

ووجب حما�سبة من اأبرمه، ويعزل اإن اقت�سى االأمر.
وكل ما فيه حفظ للمال؛ فال�رشيعة طالبة له ِبَح�سبه.

وكل ما اأدى اإىل عدم حفظه من اإهدار واإ�رشاف وتبذير فهو اإتالف حمرم.
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قواعد مالية عامة:
وللمال قواعد كربى ا�ستنبطناها من ت�رشفات ال�رشع يف املاليات، اأو اأخذناها من من�سو�سه، 
فجعلناها قاعدة بالتتبع لفروعها وثباتها يف ال�سبط، و�سغت ما يحتاج اإىل �سياغة، فمنها:
قاعدة: ال يوؤكل مال اإال بوجه حق م�رشوع نثڱ ڱ ڱ ں ںمث )البقرة:188(.

وقاعدة: االأ�سل يف املعامالت التجارية احلل نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(.
وقاعدة: الر�س��ى ركن التجارة، فاإن انعدم بط��ل الت�رشف نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃمث )النساء:29(.
وقاعدة: احتكار تداول املال ممنوع نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )احلشر:7(.
وقاعدة: ال والية لل�سفيه على مال نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث.

وقاعدة: احلرام ال يباح بحكم ق�سائي نثڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھمث )البقرة(.

وقاعدة: التملك حق لكل اإن�سان.
اأي: م��ن حق اجلميع، الرجل واملراأة. وَقْي��ُد احلرية غري معترب نثہ ھ ھ ھھ 

ے ے ۓ ۓڭمث )النساء:32(.
وقاع��دة: االإنفاق قائم عل��ى التو�س��ط نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤڤمث )اإلسراء(.
وقاعدة: االإنفاق راجع اإىل الو�س��ع نثڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍڌمث )الطالق:7(.
وقاع��دة: االإنف��اق يكون مما ف�س��ل ع��ن ال���رشوري نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث 

)البقرة:219(.
وقاعدة: اأيُّ مال مل يتملك فهو ملك عام نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث.

وقاعدة: من اأحيا اأر�سا ميتة لي�ست الأحد فهي له.



759املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 759املقدمة فـي فقه الع�رص758 املقدمة فـي فقه الع�رص 758

وقاعدة: لي�س لعرق ظامل حق)1(.
وقاعدة: مطل الغني ظلم يحل عر�سه وعقوبته)2(.

وقاع��دة: االأ�س��ل يف اأموال النا���س احلرم��ة »اإن اأموالكم عليكم ح��رام كحرمة يومكم 
هذا...«)3(.

وقاع��دة: ال بي��ع اإال مبل��ك مقبو�س)4(. وال ت�س��ح هذه القاع��دة اإال يف الطعام، وال ي�س��ح 
اال�ستدالل على التعميم بنحو »ال تبع ما ال متلك وال ما لي�س عندك«)5(.

1- قولنا »وقاعدة ليس لعرق ظامل حق« هذه منصوصة يف حديث صحيح عند أبي داود برقم 3075 عن س��عيد بن 
زيد عن النيب å قال »من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق«. وس��نده على ش��رط الشيخني. ورواه 
بعضهم مرس��ال وال يضر؛ ألن من رفعه من األثبات وهو أيوب بن أبي متيمة من احلفاظ األثبات، بل قدمه أمحد 
على مالك. وله شاهد عند الضياء يف املختارة برقم 1184 من حديث مسرة، وهو شاهد جيد. وله شاهد بسند حسن 
يف الشواهد عند الدارقطين برقم 4506 من حديث عائشة قالت: قال رسول اهلل å »البالد بالد اهلل والعباد عباد 

اهلل ومن أحيا من موات األرض شيئا فهو له وليس لعرق ظامل حق«.
قلت: وله شاهد يف معجم الصحابة البن قانع برقم 726 من حديث بكر بن عبداهلل املزني، عن أبيه، عن جده، 

قال: قال رسول اهلل å »من أحيا مواتا من األرض يف غري حق مسلم فهو له، ليس لعرق ظامل حق«.
قلت: س��ند احلديث صحيح رجاله كلهم ثقات إال حس��ن بن عفان. قال الدارقطين ثقة، وقال مسلمة ثقة، وقال 

احلاكم ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال أبو حامت والذهيب واحلافظ صدوق.
2- أخرجه البخاري برقم 2287 عن أبي هريرة Ê أن رسول اهلل å قال »مطل الغين ظلم فإذا أتبع أحدكم 

على ملئ فليتبع«. وهو يف مسلم برقم 4085.
3- تقدم خترجيه.

4- القبض عندي هو القدرة على احليازة حسب املشيئة بال مانع.
5- أخرجه أبو داود برقم 3505 بسند على شرط الشيخني عن حكيم بن حزام قال: يا رسول اهلل يأتيين الرجل 
فرييد مين البيع ليس عندي أفأبتاعه له من الس��وق؟ فقال »ال تبع ما ليس عندك«. وكذلك الرمذي برقم 1232. 
وابن ماجة برقم 2187. وله ش��اهد عند أبي داود برقم 3506 من حديث عمرو بن ش��عيب حدثين أبي عن أبيه 
عن أبيه حتى ذكر عبداهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل å »ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال ربح ما 
مل تضمن وال بيع ما ليس عندك«. وهو حس��ن صحيح، س��نده إىل عمرو رجاله رجال الشيخني. وأخرجه الرمذي 
برقم 1234. وقال حسن صحيح. وهو كما قال. وأخرجه النسائي برقم 4611. وابن ماجة برقم 2188. وأخرجهما 
م��ن حديثهم��ا أمحد برق��م 15346 وبرقم 6671. قلت وحديث حكيم بن حزام رواه عنه يوس��ف بن ماهك وزعم 
البعض أنه مل يس��مع منه، وقد أورده البيهقي يف الس��نن الكربى من طريق ش��عبة عن جعفر بن إياس عن يوسف 
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وقاعدة: كل مقبو�س م�سمون »على اليد ما اأخذت حتى توؤديه«)1(.
وقاعدة: الوالية على مال الغري والية نظر ال �رشر نثپ ڀ ڀ ڀمث.

وقاعدة: ال و�سية لوارث غري الوالدين، لقوله تعاىل نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
و�س��ية  »ال   :å وقول��ه  )البق���رة:180(،  ىائمث  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

لوارث«)2(.
واأما االأقربون يف االآية فيحمل على غري الوارث جمعا بني الن�سو�س، وكذا يجوز الو�سية 

مبتاع �سنة للمتوفى عنها زوجها بالن�س، واالآية لي�ست من�سوخة كما بينته.
وقاعدة: ال يغتفر االإخالل الي�سري يف املوازين واملقايي�س)3( نثڭ ۇۇمث )املطففني(.

وقاعدة: كل حمرٍم حمرٌم بيعه.
وقاع��دة: كل حم��رٍم بيعه ال يحل بحيلة، »لعن الله اليهود حرم عليهم ال�س��حوم فجملوه ثم 

باعوه ثم اأكلوا ثمنه«)4(.
وقاعدة: غ�س��يل االأموال ال يطهرها وال يجعلها حالال؛ حلديث »لعن الله اليهود حرم عليهم 

بن ماهك فذكره. قلت: وغالب ما أراه أنه أورد طريق ش��عبة لريفع احتمال عدم مساع يوس��ف بن ماهك من حكيم 
بن حزام ألن ش��عبة ال حيدث عن مش��ائخه ومن فوقهم إال ما مسعوه كما قررناه سابقا عن أهل العلم بالعلل كأبي 
زرعة الرازي. وأخرجه أبو داود الطيالس��ي من طريق ش��عبة برقم 1456. وله شاهد يف املطالب العالية برقم 1398 
من حديث عتاب بن أسيد Ê قال ملا بعثه رسول اهلل å نهاه عن سلف وبيع وعن شرط وبيع وعن بيع ما 
ليس عندك. هذا منقطع بني عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي س��ليم. قلت: ولكنه إس��ناد حس��ن يف الشواهد. 

وهو يف إتاف اخلرية للبوصريي )83/3(.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.

3- قلن��ا: اإلخ��الل بدال عن اخللل؛ ألن اهلمزة تدل عل��ى فعل فاعل خبالف اخللل فإنه لو كان غري متعمد فقد 
يتسامح فيه ديانة أما قضاء فله مقاضاته.

4- أخرجه البخاري برقم 2236 عن جابر بن عبداهلل È أنه مسع رسول اهلل å يقول عام الفتح وهو مبكة: 
إن اهلل ورس��وله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام فقيل يا رس��ول اهلل أرأيت شحوم امليتة فإنها يطلى بها 
الس��فن ويدهن بها اجللود ويس��تصبح بها الناس فقال: ال هو حرام ثم قال رس��ول اهلل å عند ذلك: قاتل اهلل 

اليهود إن اهلل ملا حرم شحومها مجلوه ثم باعوه فأكلوا مثنه. وهو يف صحيح مسلم برقم 4132.
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ال�سحوم...«)1(، وللعن اأ�سحاب ال�سبت.
وقاعدة: كل طيب مباح، وكل خبيث حمرم.

وقاعدة: االأ�سل حل بيع املنافع املباحة)2( املعتربة)3(.
وقاعدة: االأ�سل حرمة الغ�س ولو ي�سريا؛ حلديث »من غ�س فلي�س منا«)4(.

وقاعدة: النج�س ممنوع؛ حلديث »نهي عن النج�س«)5(.
وقاعدة: ال يحتكر اإال خاطئ)6(.

وقاعدة: االإ�رشار بال�س��وق مف�سدة يجب دفعها؛ »نهي عن تلقي اجللب وبيع حا�رش لباد«)7(، 
»ال �رشر وال �رشار«)8(.

وقاعدة: ملك املنفعة مبعاو�سة جتيز بيعها ال باالإباحة)9(.
وقاعدة: كل ما مل ين�س على حترميه فهو عفو، بدليل نثۉ ۉ ېېمث يف كل م�ساألة مل ين�س 

على حترميها.
وقاعدة: الوعود تلزم بالعقود والعهود.

الملكية:
وتتملك االأموال بخم�س طرق ا�ستنبطناها بالتتبع:

1- باملعاو�سة املح�سة.

1- تقدم قبل قليل.
2- املباحة: خرج بها املنافع احملرمة كأجرة البغي.

3- املعتربة: خرج بها ما ال يعترب منفعة إال سفها كمزاين اإلبل وشراء األرقام املميزة للسيارات والتلفونات.
4- تقدم خترجيه.

5- أخرجه البخاري برقم 2142 عن ابن عمر È قال: نهى النيب عن النجش. وهو يف مسلم برقم 3893.
6- أخرجه مسلم برقم 4207 من حديث معمر بن عبداهلل عن رسول اهلل å قال »ال حيتكر إال خاطئ«.

7- تقدم خترجيه.

8- تقدم خترجيه.
9- كاهلب��ة: فمن وهب منفعة دار لش��خص، فال يباح له إجي��اره إال بصريح اإلذن، ألن اإلباحة خاصة له فقط، 

فملكه ضعيف بدليل عدم إرثها لو مات. خبالف ملك املنفعة مبعاوضة كاإلجيار، فتورث يف األصل.
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2- وباملعاو�سة غري املح�سة.
3- وبالتربعات والتربرات، وَباُبها.

4- وبالفر�س ال�رشعي.
5- وبو�سع اليد على غري مملوك من املباح العام.

َلم، وامل�ساربات،  فاملعاو�س��ة املح�سة هي: ما ق�س��د منها الربح، وهي البيع وال�رشاء، وال�سَّ
وال�رشكات، واالأجارات، وال�رشف، وامل�ساقاة، واملزارعة، واال�ست�سناع.

وكل اأنواع املعامالت املالية الربحية داخلة يف هذا.
واأما املعاو�س��ة غري املح�سة فهي: ما ال يق�س��د بها الربح، بل املكارمة اأو امل�ساحلة، فاالأول 

كاملهور والنفقات، والثاين كالديات واالأرو�س. فلي�ست معاو�سات بل تعوي�سات.
واأما التربرات والتربعات والت�سهيالت: فالهبة والوقف والو�سايا والنذور ومطلق االإنفاق 

يف وجوه الرب والقرو�س واحلواالت.
واأما االإباحة العامة: بو�سع اليد فاإحياء املوات، واالحتطاب، واالحت�سا�س، وال�سيد.

واأما الفر�س فالزكاة والغنائم والفيء والفرائ�س املواريث.
حفظ المال:

وحفظ االأموال يكون باحلفظ الق�س��ائي واحلفظ اال�س��تيثاقي واحلف��ظ املدين واملجتمعي 
بالتكليف ال�رشعي العام واخلا�س.

فاحلفظ الق�س��ائي باحلدود والتعازير والعقوبات و�س��ائر ما يطلب يف الق�س��ايا املالية اأمام 
الق�ساء من ال�رشوط واالأركان للتوقف عن الدعاوى، وحفظ الدولة لالأموال العامة واخلا�سة، 

واحلجر على ال�سفيه وال�سبي وناق�س االأهلية.
واأما اال�ستيثاقي: فالرهن، و�سمان الغ�سب واالإتالف والكتابة، والكفالة، وال�سمانة.

واأم��ا احلفظ املدين املجتمعي: فاللقطة، وال�س��لح، واحل�س��بة على املال الع��ام، ومال اليتيم، 
وحرم��ة م��ال الغري، ودفع ال�س��دقات وم�س��اءلة الوالة يف مث��ل املجل�س النياب��ي، والودائع 

واالأمانات وحفظ العواري والعمري والرقبي ونحو ذلك.
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واأما اأنواع االأموال فهي: نقد، و�سهم، وحق، وعني، ومنفعة.
فاأما النقد الذهب والف�سة والعملة الورقية.

واأما ال�س��هم فنعني به االأ�سهم باأنواعها يف ال�رشكات واالأ�سواق املالية والبنوك وغريها من 
املعامالت املعا�رشة.

واأم��ا احلق فهو: كل حق تعلق باأي نوع من االأموال كالعالمات التجارية واحلقوق الفكرية، 
وحق براءة االخرتاع.

واأما العني اإما ماأكولة، اأو م�رشوبة، اأو ملبو�سة، اأو مقروءة، اأو م�سموعة، اأو لل�سكن واالأثاث، 
اأو و�س��يلية كو�س��ائل النقل واالت�س��االت وجميع ما اأنتجته الثورة التكنولوجية احلديثة، اأو 

عقارات جتارية اأو زراعية، اأو ثروات ظاهرة اأو باطنة، كالبحرية والنفطية.
واأم��ا املنفعة فراأ�س��ها االإجارات وما يتعلق به��ا من االأحكام، ويدخل يف ه��ذا النوع اأحكام 

العواري والوقف، وعقود اخلدمات، وم�سائل وعقود معا�رشة كثرية �ستاأتي.
وقبل أن نتكلم عن هذه األنواع الخمسة بتفصيل، يحسن هنا التنبيه إلى شيء مما 

أضر بفقه المعامالت واألموال:
1- التو�س��ع يف عل��ة الربا فوق املن�س��و�س اأو ما ه��و قريب منه، وال��ذي يقطع به ويتفق 
عليه اجلميع اأن ال�رشع مل ين�س ال يف قراآن وال يف �س��نة على علة الربا، واإمنا حرمه بن�سو�س 

قطعية، وهو نوعان عند نزول التحرمي:
النوع االأول: ربا الديون، وهو اأن يقر�س��ه بفائدة م�رشوطة على القر�س، فهذا حمرم قطعا. 
له  ومنه نوع يح�س��ل يف وقت وجوب ال�س��داد للدين، فاإن جاء وقت ال�س��داد ومل ي�ستطع اأجَّ
زيادة على ما م�سى ب�رشط زيادة ربوية على الدين، وهذا حمرم قطعا، وهو من املق�سود يف 

قوله تعاىل نثى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )آل عمران:130(.
النوع الثاين: ربا الف�س��ل والن�س��يئة، وهو يف اأ�س��ناف �ستة من�س��و�س عليها يف اأحاديث 

بلغت حد التواتر، وهي الذهب، والف�سة، والرب، وال�سعري، والتمر، وامللح.
هذا ما ثبت، وما �س��واه تخريج للمناط والعلة باالجتهاد ال�سخ�س��ي، وقد تفرقت وت�سعبت 
االآراء هاهنا، وهي راجعة اإىل اأربعة ع�رش قوال م�س��طورة يف مطوالت الفقه، واأما ت�ساعيبها 
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فال تكاد حت�سى كثة حتى اأ�سبح هذا الباب من اأ�سعب واأعقد اأبواب الفقه، وفيه من االأقوال 
الع�رشة واملع�رشة وال�س��يقة وامل�سيقة واملحرية ما ُيْقَطع اأنه خالف اأ�سل الت�رشيع القائم على 
التي�س��ري ورفع احلرج وامل�س��قات والقائم على اأ�سل العفو واالإباحة يف هذه االأبواب، و�سدق 

الله نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈمث )النساء(.
وقد تلقف هذا اخلالف واالختالف والتع�س��ري كثري من بحاثة وفقهاء الع�رش وجعلوه اأ�سال 

لفقه الع�رش املايل.
2- قاعدة التخريج على ما م�سى.

وهذه انبثقت عن جعل كل ما م�س��ى من االآراء الفقهية املالية اأ�س��ال، فما تخرج عليها من 
املعامالت املعا�رشة اأجيزت اأو منعت، وهذه مثل �سابقتها يف اخلطاأ، اإذ مل يتعبدنا الله ور�سوله 
å بالتوق��ف على �س��ور العقود القدمية الت��ي ن�س عليها الفقهاء، وحترمي ا�س��تجداد غريها 
بحيث ال ت�س��ح اأي �سورة لعقد جديد اإال اإن كانت على وفق تلك، وقد بينت يف موا�سع من 
هذا الكتاب يف املاليات بطالن هذا النوع من امل�س��لك وما اأدى اإليه من االرتباك يف الفتوى، 

و�سرتى ذلك يف التاأمني ويف العقود امل�ستجدة يف ثنايا هذا البحث.
3- التو�سع يف حترمي املعاملة بالغرر واجلهالة.

وه��ذا النوع ال يخرج عن ق�س��مني: الغرر واجلهالة التي هي من ن��وع املقامرة، وهي املي�رش 
والقمار املحرم قطعيا، ومنه ما كان يعرف ببيع املالم�سة واملنابذة واحل�ساة.

والق�سم الثاين: الغرر ال�سديد اأو اجلهالة الفاح�سة، و�سابطها كل غرر اأو جهالة ترتب عليها 
�رشر ال يت�سامح مبثله.

اأما غري هذين الق�س��مني فال مدخل للقطع ببطالن املعاملة بوجوده، واإال الأبطلنا اأمهات من 
العقود كامل�ساربة وامل�ساقاة واملزارعة وال�سلم وغري ذلك.

4- االعتماد على اأحاديث �ساقطة و�سديدة ال�سعف يف اأمهات امل�سائل يف املاليات، ومنها:
اأ( حديث »الكالئ بالكايل والدين بالدين«، وهو �س��ديد ال�س��عف �ساقط كما �سرتاه 

يف حمله.
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ب( حدي��ث »اأي قر�س جر نفعا فهو ربا« وهو باطل و�س��اقط باإجماع املحدثني، وقد خرجته 
وب�سطت ذلك يف الفقه الوظيفي.

ج( حديث »فال ي�رشفه اإىل غريه« وهو �سديد ال�سعف.
فهذه االأحاديث جعلها علماء وطلبة علم يف ع�رشنا اأ�سال، وكم حرموا ومنعوا وع�رشوا من 

معامالت وعقود معا�رشة م�ستدلني بها، وهي باطلة.
5- باال�ستقراء والتتبع ال�سديدين ال ي�سح اإبطال اأي معاملة اإال باأحد موانع خم�سة، وهي: 
الربا، وعدم الر�س��ى، واملي�رش ومنه القمار، والغرر ال�س��ديد، ومان��ع حترمي العني التي يراد 
بيعها، ومانع ال�رشر العام اأو اخلا�س، فهذه خم�س��ة موانع واإن جعلنا الغرر ق�س��ما م�ستقال 

�سارت �ستة.
ووجدت اأن جميع الن�سو�س يف البيوع واملعامالت ال تخرج عن هذه اأبدا، وقد عرفت ذلك 

عن حتٍر وبحٍث وتتبٍع وا�ستقراٍء.
6- جع��ل اأحاديث خمتلف يف �س��حتها بني كبار اأئمة الفن اأ�س��ال ملن��ع مهمات مما تعم بها 

البلوى يف املعامالت املعا�رشة، و�سرتاها يف هذا البحث.
وعند الت�س��ليم اأو الرتجيح لل�س��حة فال جتعل اأ�س��ال، بل تبقى امل�س��ائل على االأ�س��ول 
ال�رشعية القطعية، وال تخرج عنها مبثل هذه االأحاديث التي يحتمل �سعفها وح�سنها احتماال 

قويا يف اجلانبني.
7- ما هو �س��عيف اال�س��تدالل يف املنع ومنها حترمي التاأمني الأجل التحريُّ يف تخريجه على 
م�س��األة ذكرها االأئمة االأربعة ونحوهم، واحلق اأنها عل��ى االإباحة؛ لعدم وجود مانع من املوانع 
اخلم�سة ال�رشعية على وجه التحقيق اأو الغلبة املعتربة �رشعا يف الفتوى ال جمرد الوجود بدون 
َلم  هذين الو�س��فني، وقد حققنا ذلك يف حمله، ومما ال دليل عليه ا�س��رتاط تقدمي راأ�س مال ال�سَّ
ومل اأجد دليال من كتاب اأو �سنة عليه، بل كان مالك يفتي بجواز تاأخريه لثالثة اأيام، ومع هذا 
فقد جعل البع�س هذا ال�رشط اأ�س��ال يف كثري من املعامالت والعقود املعا�رشة، واحلق اأنه ال 

اأ�سل له من كتاب وال �سنة، فنبقى على اأ�سل احلل واالإباحة املتيقنة حتى تزحزح بيقني.
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ومم��ا ال دليل عليه ا�س��رتاط القب���س يف غري الطعام، ف��اإن القب�س يف الطع��ام مذكور يف 
ال�س��حيحني، اأما غريه فال ي�س��ح فيه دليل، ولذل��ك اختلف فيه العلم��اء القدامى من االأئمة 
االأربع��ة وغريهم على �س��بعة مذاهب، واال�س��تدالل بحديث »اإذا بعت �س��يئا ف��ال تبعه حتى 
تقب�س��ه« ا�ستدالل ال ي�سح؛ الأن هذه اللفظة �ساذة ومعلة، واللفظة ال�سحيحة -عند الت�سليم 
ب�س��حة حديث حكيم بن حزام- هي »ال تبع ما لي�س عندك«، واإمنا �س��ححنا هذه اللفظة فقط 
لوج��ود �س��اهد لها من حديث عمرو بن �س��عيب وم��ع هذا فاخلالف يف �س��عفها معترب فهي 

م�سطربة معلة كما قرر ذلك كبار علماء الفن.
ولذلك ا�س��طربت اأقوال العلماء يف ا�س��رتاط القب�س على اأقوال كثرية، وال�س��حيح منها 
ما دل عليه حديث ال�س��حيحني، وهو اال�سرتاط يف الطعام، ال يف كل �سيء، ولذلك اأعر�س 
البخاري وم�س��لم عن اإخراج حديث القب�س مع �س��دة حاجتهما لال�س��تدالل به، وما ذلك اإال 
العتب��ار قوة اإعالله عندهم��ا، وقد تتبعت طرقه و�س��واهده فوجدت اأرجحي��ة ما ذهب اإليه 

البخاري وم�سلم يف ذلك.
8- ومما اأ�رش بفقه املعامالت الفهم غري ال�سحيح للن�سو�س، كن�س »ال تبع ما لي�س عندك« 
على فر�س �س��حته، واأنا واإن كنت قد رجحت ال�س��حة لهذه اللفظة، ولكن يبقى يف النف�س 
�سيء، على اأن معناه هو )ال تبع ما ال متلك(، اأما ما هو يف ملكك ولي�س عندك يف جمل�س العقد 
في�س��ح ل��ك بيعه، وقد اطلعت بعد ه��ذا التقرير على اأقوال لكبار العلم��اء وافقت يف هذا ما 

ذهبوا اإليه، ومنهم �سيخ االإ�سالم ابن تيمية وقبله ابن حزم وغريهما كثري.
وال ي�سح اال�ستدالل به على بيع ما متلكه ومل تقب�سه؛ الأن لغة العرب تاأباه، وهذه ال�رشيعة 
عربية، وال ي�س��ح كذلك من باب املقا�س��د ال�رشعية التي اأمرت بحفظ املال وجعلته اأ�س��ال 
من اأ�س��ولها؛ الأن املق�س��ود هو حفظ اأموال وحقوق اخللق، فبيع ما مل تقب�س��ه جائزوقد دخل 
يف ملكك وهو م�س��مون يف الغالب ال مرية يف م�سمونيته وم�سمونية ت�سليمه للم�سرتي، 
وعلى هذا جرت كثري من جتارات الع�رش، ومنعها من منع لهذه العلة م�ستدال بالزيادة ال�ساذة 

يف حديث حكيم، اأو م�ستنبطا ذلك من لفظة »ال تبع ما لي�س عندك«.
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َلِم وهو بيع مو�سوف  وهو ا�س��تدالل غري �س��حيح يدل على بطالنه اأن ال�رشع اأجاز بيع ال�سَّ
يف الذمة معدوم اإىل اأجل، وما اأجازه اإال حلاجة اخللق ال�سديدة اإليه، و�سبطه ب�سوابط ت�سمن 
حفظ اأموال املتبايعني. وم�س��ائل الع�رش كذلك ت�سبط ب�س��وابط يف ت�سليمها ودفع ثمنها، 
وما وجد من اللوائح واالأنظمة ال�س��ديدة يف البنوك واالأ�س��واق املالية يف الت�س��لم والت�سليم 
يجعلن��ا نقول بجواز البيع قبل القب�س اإال يف الطعام للن�س ال�س��حيح ال�رشيح فيه، بخالف 

غريه، وهو مذهب مالك عليه رحمة الله تعاىل.
جوا عليه الوعد لالآمر بال�رشاء، وخرجوا  9- مما اأُخطئ يف تكييفه �رشعا االإيفاء بالوعد، َوَخرَّ
هذه امل�س��األة على بع�س اأقوال العلماء يف ه��ل يجب الوفاء بالوعد اأو ال؟ ولي�س االأمر كذلك، 
َن يف عقد، والعقود واجبة الوفاء بالن�س نثڑ ککمث  مِّ فقد غفل من غفل عن اأن الوعد �سُ

)املائدة:1(.
فالوفاء هنا لي�س الأنه وعد، بل الأنه عقد بالوعد.

فهذه نبذة خمت�رشة عما �رش من االأنظار والتاأويالت بفقه املعامالت واالقت�ساد االإ�سالمي 
الذي يعد النموذج الرا�سد للعامل.
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األنواع الخمسة للمال: النق�د، والسهم، والحق، والعني، واملنفعة
الن��وع األول من األموال: النقود، وهي ثالثة اأنواع: فالذهب نوع، والف�س��ة نوع، والعملة 

الورقية احلالية وفروعها نوع.
فاأما الذهب والف�س��ة فهما اأ�س��ل الثمنية، ولها اأحكام ظاهرة م�سهورة، وهي اأ�سل النقدية 
ويتعل��ق بها الربا، وفيه��ا الزكاة بال�رشوط، ومنها حل لب�س��ها للن�س��اء، وحرمة الذهب على 

الرجال، وكذا حرمة اتخاذها لال�ستعمال يف اأواين املاآكل وامل�سارب ونحو ذلك.
اأما النقود الورقية فهي: عملة ت�س��درها الدولة ر�س��ميا با�س��مها، ولها قيم��ة اعتبارية ال 

ذاتية.
وجتري فيها اأحكام الذهب والف�سة، كون العملة الورقية �سارت بدال جاريًا عنهما، فيجري 
��ا يف املهور والديات واالأرو�س وت�س��ح يف ال�رشكات  فيه��ا الربا واملعامالت، وتكون ِعَو�سَ

وال�سمان واالأجور)1(.

1- من قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي للرابطة -مكة )22/1(: قرار رقم )22( حول العملة الورقية
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدنا ونبينا حممد. أما بعد: فإن جملس اجملمع الفقهي 
اإلسالمي قد اطلع على البحث املقدم إليه يف موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد املناقشة 

واملداولة بني أعضائه قرر ما يلي:
أواًل: أنه بناء على أن األصل يف النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية 
يف أصح األقوال عند فقهاء الشريعة. ومبا أن الثمنية ال تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما 
هو األصل. ومبا أن العملة الورقية قد أصبحت مثًنا، وقامت مقام الذهب والفضة يف التعامل بها، وبها تحَُقوَّمحُ األشياء 
يف هذا العصر، الختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتموهلا وادخارها، وحيصل الوفاء واإلبراء العام 
بها، رغم أن قيمتها ليست يف ذاتها، وإمنا يف أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط يف التداول والتبادل، 
وذلك هو س��ر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق يف علة جريان الربا يف الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي 
متحقق��ة يف العمل��ة الورقية، لذلك كله، فإن جملس اجملمع الفقهي اإلس��المي، يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم 
بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، وجيري الربا عليها بنوعيه، فضاًل ونسيئًة، كما 
جي��ري ذلك يف النقدي��ن من الذهب والفضة متاًما، باعتبار الثمنية يف العملة الورقية قياًس��ا عليهما، وبذلك تأخذ 

العملة الورقية أحكام النقود يف كل االلتزامات اليت تفرضها الشريعة فيها.
ثانًيا: يعترب الورق النقدي نقًدا قائًما بذاته، كقيام النقدية يف الذهب والفضة وغريهما من األمثان، كما يعترب الورق 
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ويجب على الدولة احلفاظ على العملة؛ الأنها قيم اأموال النا�س.
وحتفظ من تزويرها، اأو التالعب بقيمتها، اأو طباعتها بال م�سلحة ظاهرة معتربة عامة.

وتغيريها ممنوع اإال للم�س��لحة العامة، وبقول من مي�سي قوله يف تقدير امل�سالح العامة يف 
هذه االأمور.

ويح��رم تزوير العمل��ة لعموم »من غ�س فلي�س منا«)1(؛ والأن��ه اأكل الأموال النا�س بالباطل 

وهو �سحت حمرم، والعملة املزورة هي من الباطل.
النق��دي أجناًس��ا خمتلفة، تتعدد بتعدد جه��ات اإلصدار يف البلدان املختلفة، مبعنى أن الورق النقدي الس��عودي 
جنس، وأن الورق النقدي األمريكي جنس. وهكذا كل عملة ورقية جنس مس��تقل بذاته، وبذلك جيري فيها الربا 
بنوعيه فضاًل ونسيئًة، كما جيري الربا بنوعيه يف النقدين الذهب والفضة ويف غريهما من األمثان. وهذا كله يقتضي 

ما يلي:
)أ( ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغريه من األجناس النقدية األخرى، من ذهب أو فضة أو غريهما، 

نسيئة مطلًقا. فال جيوز مثاًل بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضاًل نسيئة بدون تقابض.
)ب( ال جيوز بيع اجلنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضاًل، سواء كان ذلك نسيئة أو يًدا بيد، فال 

جيوز مثاًل بيع عشرة رياالت سعودية ورًقا، بأحد عشر ريااًل سعودية ورًقا، نسيئة أو يًدا بيد.
)ج( جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنس��ه مطلًقا، إذا كان ذلك يًدا بيد، فيجوز بيع اللرية الس��ورية أو اللبنانية 
بريال س��عودي ورًقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك، أو أكثر. وبيع الدوالر األمريكي بثالثة رياالت س��عودية، أو 
أق��ل م��ن ذلك، أو أكثر، إذا كان ذلك يًدا بيد، ومثل ذلك يف اجلواز بيع الريال الس��عودي الفضة بثالثة رياالت 
س��عودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر يًدا بيد؛ ألن ذلك يعترب بيع جنس بغري جنس��ه، ال أثر جملرد االش��راك 

يف االسم مع االختالف يف احلقيقة.
ثالًث��ا: وج��وب زكاة األوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابني من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب 

مع غريها من األمثان والعروض املعدة للتجارة.
رابًعا: جواز جعل األوراق النقدية رأس مال يف بيع السلم، والشركات. واهلل أعلم. وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على 

سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئي��س: عبداهلل بن محي��د )غائب ملرضه(. نائب الرئيس: حممد علي احل��ركان. األعضاء: عبدالعزيز بن باز، 
حممد بن س��امل بن عبدالودود، مصطفى الزرقا، حممد رش��يدي، حممد بن عبداهلل السبيل، حسنني خملوف )مل 
حيضر(، حممد رش��يد قباني، صاحل بن عثيمني، اللواء حممود ش��يث خطاب )بدون توقيع(، حممد الش��اذلي 
النيفر )متحفظ(، حممد حممود الصواف، عبدالقدوس اهلامشي )اعتذر(، مربوك العوادي )مل حيضر(، أبو احلسن 

الندوي )اعتذر(.
1- تقدم خترجيه.
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ة  ِبَط معه عملة ورقية مزورة حقق معه، فاإن ظهر خمدوعا ال علم له كمن اأعطيها بقيَّ ومن �سُ
مبلغ، اأو �رشف ونحوه، وهو ال مييز ذلك؛ فال �سمان عليه؛ الأن االأ�سل براءة ذمته الإمكان ذلك.

ويجب تتبع االأمر حتى يتو�سل اإىل اجلناة وجوبا؛ الأنه من دفع الف�ساد العام، وهو فر�س على 
الدولة؛ والأنه مما يخدم حفظ املال وهو اأحد مقا�سد ال�رشيعة الكربى.

والأن ر�س��ول الله å كان مير على ال�س��وق ويدخل يده يف الطعام فاأح�س فيها بلال، فقال: 
»ما هذا يا �ساحب الطعام من غ�س فلي�س منا«. اأخرجه م�سلم)1(.

ُر التعزي��ر الرادع له ولغريه مبا يحفظ املال العام؛ الأنه من جلب امل�س��الح العامة ودفع  وُيَع��زَّ
املفا�سد.

ويح��رم عل��ى الدولة طباع��ة العملة بدون مصلح��ة راجحة؛ الأنه يوؤدي اإىل ت�س��خمها 

و�سياع قيمتها؛ فال ت�سرتى ال�سلع اإال مببالغ كثرية.
فيوؤدي اإىل قلة قيمة العملة لدى االأ�س��خا�س؛ الأن ما يتقا�س��ونه من دخل ر�س��مي اأو غري 

ر�سمي ال يكافئ حاجاتهم و�رشورياتهم.
لون حاجتهم من ال�رشورات. في�سرتون بدخولهم ال�رشورات، وال يزيدون بل قد ال ُيح�سِّ

فيوؤدي حينئذ اإىل الك�ساد التجاري لقلة من ي�سرتي؛ لتوجه النا�س اإىل ال�رشورات العاجلة، 
ويوؤدي هذا الك�ساد اإىل قلة اال�ستثمار، وظهور الفقر، والبطالة لقلة االأعمال.

ويوؤدي ذلك اإىل مفا�س��د يف االأخالق واالأعرا�س وال�سيا�سات، وتظهر الر�سوات وبيع الذمم 
و�س��هادات الزور، و�رشاء االأ�س��وات يف االنتخابات، وتظهر االأتباع واالأذناب واجلوا�س��ي�س 

والعمالء وغري ذلك.
هذا اإذا طبعت العملة الورقية مع عدم احلفاظ على قيمتها.

اأما لو طبعت بكثة مع احلفاظ على قيمتها ال�رشائية مبا يوؤدي اإىل وفرتها؛ فاإنه يقابلها زيادة 
�سعر ال�سلع لكثة النقود؛ وزيادة الطلب على ال�سلع.

ويوؤدي اإىل زيادة الرواتب واالأجور.

1- تقدم خترجيه.
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ويوؤدي اإىل موجة غالء قد ال ي�س��عر بها لتدرجها فتوؤدي يف احلقيقة اإىل نق�س قيمة العملة 
وهو ت�سخم ن�سبي.

واإن كان لي�س كاالأول اإال اأنه ال يدعم االقت�س��اد اال�س��رتاتيجي؛ الأن الت�س��نيع وت�س��دير 
الت�س��نيع اإن كان تكلفته يف بلد ال�س��نع كبرية ال يكون رائجا ومقبوال يف االأ�سواق العاملية 

الرتفاع �سعره، وهذا هو ما يح�سل حقيقة يف هذه احلالة.
فطباعة العملة بكثة، ولو مع احلفاظ على قيمتها م�رش باالقت�ساد اال�سرتاتيجي للدولة.

وهذا �رشر عام فيدفع.
لذا فال يجوز طباعة العملة اإال مب�سلحة راجحة تقت�سي ذلك.

ويكون بتو�سط يعادل ويكافئ التوازن بني وفرة النقد واحلفاظ على قيمته.
واحلفاظ على االقت�س��اد املحل��ي الداخلي املتمث��ل يف: تعادل ال�س��لع ال�رشورية واحلاجية 

والرتفيهية بتو�سط مع الدخل.
واالقت�ساد اال�سرتاتيجي اخلارجي املتمثل يف الت�سنيع وت�سدير الت�سنيع لالأ�سواق العاملية 

باأ�سعار مناف�سة من بلد ال�سنع.
وال يكون هذا اإال باحلفاظ املتوازن على العملة الورقية الر�سمية للدولة.

إص��دار العملة العربية اإلس��المية الموحدة م��ن غير ارتباط بالعم��الت المهيمنة 
الخارجية:

وفر�س على الدول العربية واالإ�س��المية اإ�س��دار عملة واحدة م�س��تقرة متوازنة ال ترتبط 
قيمتها بالعمالت االأجنبية املهيمنة كالدوالر االأمريكي.

ودليل الفر�سية اأن االرتباط بالدوالر اأو اأي عملة مهيمنة اأخرى؛ جتعل االقت�ساد رهنا لتلك 
الدولة �سيا�سيا؛ الإمكان اإ�سقاط اقت�سادها باإ�سقاط قيمة عملتها.

فيوؤدي اإىل انهيار اقت�سادي عام وفقر وبطالة، وتظهر كافة املفا�سد ال�سالفة الذكر.
والتي توؤدي اإىل تفكك املجتمع والكيان ال�سيادي وال�سيا�سي؛ فتقدم التنازالت تلو االأخرى 

حفاظا على �سيا�سة املالية يف �سوقه املحلي واخلارجي.
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وهذه املف�س��دة الكربى وما يرتتب عليها من مفا�س��د ومهالك يجب دفعها �رشورة الأن الله 
ال يحب الف�ساد.

والو�س��ائل لها حكم املقا�س��د؛ لذلك فر�س على الدول العربية واالإ�س��المية فك ارتباطها 
بالدوالر وغريه كارتباط م�سريي و�سيادي.

وال يك��ون ذلك اإال باإ�س��دار عملة واحدة قوتها من اقت�س��ادها ووحدة �سيا�س��اتها فتكون 
م�ستقلة يرتبط غريها بها ال العك�س.

حكم تغيير العملة:
واإذا غ��ريت الدول��ة العملة بعمل��ة اأخرى؛ فاإن ذلك ال يجوز اإال ب���رشط تقدير دقيق لتحقق 
امل�سلحة الراجحة من ذلك، ودفع املفا�سد املتوقعة التي قد توؤثر على مالية الدولة واقت�ساداتها 

وديونها لها وعليها، و�سناعاتها ت�سنيعا وت�سديرا.
الأن تغيري العملة اإن كانت باأقل اأو اأكث قيمة ال بد اأن ينعك�س مبا�رشة على املال العام اأواًل. 

واال�ستقرار االقت�سادي الداخلي واخلارجي ثانيا ولي�س اآخرا.
واأما تاأثري ذلك على القطاع اخلا�س اأفرادا وموؤ�س�س��ات و�رشكات وبنوك و�سناديق فاإن رد 

الديون بالعملة الورقية له �سور عدة:
االأوىل: اإن كانت العملة قد األغيت وحل بدلها نقد اآخر ر�سمي.

ففي هذه احلالة ينظر يف قيمة العملتني يوم االإلغاء، ويعطى �رشفها من العملة اجلديدة.
ويجب على الدولة حينئذ بيان قيمة العملة اجلديدة اأمام ال�سابقة، ليبادر النا�س اإىل تغيري ما 

يف اأيديهم يف البنوك الر�سمية وحتى ال يرتتب على ذلك �رشر على الفرد الواحد.
الثانية: اإذا كانت العملة باقية لكن تعر�ست النهيار، اأو هبوط قيمتها، مما اأدى اإىل ت�سخمها 

فالديون ترجع حينئذ بنف�س عدده يوم االإقرا�س ال بالنظر اإىل قيمته.
وذلك عمال باأ�سل الت�رشيع يف رد الديون.

وال ينقل عنه ناقل اإال اإذ تعذر ال�سداد يف م�ساألٍة معينة ب�سبب تغيري العملة.
والأن تغي��ري قيمة العملة ال ين�س��بط، حتى يف العملة الثانية ظاه��را، الأنها ولو كانت ثابتة 

بالنظر اإىل العمالت االأخرى اإال اأنها بالنظر اإىل قيمة ال�سلع غري ثابتة غالء ورخ�سا.
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ولعدم ان�سباط التعوي�س عند الرجوع اإىل القيمة يوم االإقرا�س؛ لرتدده بني كونه بذهب اأو 
ف�سة اأو �سلعة اأو نقد.

وال ميكن اختيار �ساحب الدين؛ الأنه يختار االأحظ له فيظلم املدين.
وال اختيار املدين الأنه يختار ما ي�رش �ساحب الدين.

وال عدلني؛ الأنه حينئذ �سلح وال اإلزام يف ال�سلح، وردُّ الدين يكون اإلزاما.
ويجب ال�س��لح حني اخل��وف من فتنة لالأم��ر نثۋ ۅ ۅۉمث )احلجرات:10( ويجب 

االلتزام به حينئذ.
وعلة عامة اأخرى هي:

اأن التقومي بال�س��لع يوم اال�س��تدانة ال ينفع؛ لغلبة التغري على �س��عر ال�س��لع يوم الدفع عما 
كانت عليه حني الدين.

ف��اإن كانت قدميا غالية ثم هي اليوم رخي�س��ة كان ال�رشر ي�س��ريا، الأن الرخ�س قابل هبوط 
العملة فكان متقاربا.

واإن كانت رخي�سة يوم الدين غالية يوم ال�سداد تعذر ال�سبط بها.
واخلال�سة اأن االأمر ال ين�سبط البتة.

ف��اإن اتفقا ي��وم الدين على اأنه يردها كذا جرامًا من الذهب بثمن يوم الدين جاز، وكذا بعملة 
اأخرى �سواء رخ�س اأم غال ال�سعر.

الأنها انتقلت اإىل ذمته بذلك الدين من ذهب اأو عملة اأخرى ور�سي.
والر�س��ى وافق �رشطا مباحا؛ الأن �رشط دفعها بالعمل��ة املقابلة، اأو الذهب مثال اأمر مباح ال 

يقت�سي حراما.
والأن املوؤمنني عند �رشوطهم اإال �رشطا اأحل حراما اأو حرم حالال، وهذا لي�س منه.

والأن احلديث اأنهم كانوا يبيعون بالدنانري فياأخذون بالدراهم، ف�س��األوا ر�سول الله، فقال: »ال 
باأ�س اإذا كان ب�سعر يومه، وان�رشفتما ولي�س بينكما �سيء«)1(.

1- أخرجه أبو داود برقم 3356، وأمحد برقم 5555، والرمذي برقم 1242، والنسائي برقم 4582، واللفظ ألبي 
داود عن ابن عمر قال: كنت أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري آخذ 
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فاحلا�سل اأن الديون النقدية بالعملة املعا�رشة ترد مبثلها عددا، ولو رخ�س ثمنها.
و�س��واء يف ذلك البنوك اأو املوؤ�س�س��ات اأو االأفراد وبهذا اأفتى املجمع الفقهي وهو ما نفتي 
به)1( اإال يف حالة وقوع فتنة بينهما فيجب ال�سلح وقبوله درءا للفتنة نثۋ ۅ ۅۉمث 
)احلجرات:10(، والأن ر�س��ول الله å اأمر �ساحب الدين اأن يخ�سم الن�سف، واأمر املدين اأن 

هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فأتيت رس��ول اهلل å وهو يف بيت حفصة فقلت: يا رس��ول اهلل رويدك أسألك 
إني أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري آخذ هذه من هذه وأعطى هذه 
من هذه. فقال رس��ول اهلل å »ال بأس أن تأخذها بس��عر يومها ما مل تفرقا وبينكما ش��يء«. قلت: هذا حديث 
حس��ن صحي��ح. وأما من أعّله بتفرد مساك بن حرب عن س��عيد بن جبري عن ابن عم��ر يف الرفع، ورواه غريه من 
أصحاب ابن عمر موقوفا على ابن عمر. قلت: هذه العلة اليت ذكرت عن شعبة ردها اإلمام ابن معني حيث قال: 
أسند أحاديث مل يسندها غريه، قال ومساك ثقة. قلت: وإمنا ضعفوه يف روايته عن عكرمة ألنه اضطرب وليس هذا 
منها. وقال ابن عدي: ولسماك حديث كثري مستقيم إن شاء اهلل، وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان، 
وهو صدوق ال بأس به. ولذلك قال أبو حامت: صدوق ثقة. قلت: ثم إن من وقفه على ابن عمر ال تنايف بينها وبني 
الرفع ألن ابن عمر كان يصنع ذلك، فبعضهم رواها من فعله، وبعضهم رواها من فعله وأنه سأل النيب å، ولذلك 
صحح احلديث ابن حبان يف صحيحه برقم 4920. وقال احلاكم يف املس��تدرك برقم 2285 بعد إخراجه: صحيح 
على ش��رط مس��لم ومل خيرجاه، وقال الذهيب على شرط مس��لم. قلت: وهو كما قاال. وصححه الدارقطين كما نقله 
عنه احلافظ يف الدراية )155/2(. وقال الش��وكاني يف الس��يل اجلرار: ومل يأت من أعله حبجة مقبولة ومساك إمام 
حجة. وسكت عنه احلافظ يف الفتح. وحسنه األرناؤوط يف تعليقه على ابن حبان وقال على شرط مسلم، واضطرب 

يف تقيقه يف املسند، وأما األلباني فضعفه إلعالله بسماك، وليس كما قال.
1- قولن��ا »وبه��ذا أفتى اجملمع الفقهي« وه��و يف قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلس��المي التابع ملنظمة املؤمتر 

اإلسالمي 1 - 174 - )66/1(
قرار رقم: 42 )5/4( بشأن تغري قيمة العملة -جملة اجملمع )ع 5، ج3 ص 1609(.

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 1-6 مجادى األوىل 1409ه� املوافق 
10-15 كانون األول )ديس��مرب( 1988م، بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع تغري 
قيمة العملة، واس��تماعه للمناقش��ات اليت دارت حوله، وبعد االطالع على قرار اجملمع رقم 21 )3/9( يف الدورة 
الثالثة، بأن العمالت الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، وهلا األحكام الشرعية املقررة للذهب والفضة 

من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، قرر ما يلي:
- الع��ربة يف وف��اء الديون الثابتة بعملة ما، هي باملثل ولي��س بالقيمة، ألن الديون تقضى بأمثاهلا، فال جيوز ربط 

الديون الثابتة يف الذمة، أيا كان مصدرها، مبستوى األسعار. واهلل أعلم.
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ي�سلم فورا دفعا للخ�سومة، وكان å قد �سمع ارتفاع �سوتهما يف امل�سجد لذلك)1(.
وثم وجه اآخر يوؤيد ذلك هو اأن مالك الدين امل�س��مون غري امليئو�س يوؤدي زكاته كل عام مع 

ماله عند من يقول بذلك.
وال اأحد من العلماء يقول اإنه يوؤدي بالقيمة عند ك�ساد العملة وت�سخمها بعد وجوب الزكاة 
فيه��ا، بل يخ��رج زكاته مبقدار دينه عددا ال بالتقييم مقابل ال�س��لع اأو العم��الت اأو الذهب اأو 

الف�سة. وما مل نقل بذلك ال تلزم املدين مبا ال يلزم الدائن يف مال واحد.
الأن الزكاة حق للفقراء مفرو�س. ورد الدين حق ملالكه مفرو�س.

فيدفع كاّل مبا ثبت يف ذمته ال بقيمته.

1- أخرج��ه البخ��اري برق��م 457 عن عبداهلل بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له 
عليه يف املس��جد فارتفعت أصواتهما حتى مسعها رس��ول اهلل å وهو يف بيته فخرج إليهما حتى كش��ف سجف 
حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول اهلل قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول 

اهلل قال قم فاقضه. وهو يف مسلم برقم 4067.
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النوع الثاني من األموال هو: السهم
والنوع الثاين من االأموال هو: ال�سهم. وهو: جزء م�ساع مقدر مت�ساو مع مثله.

و�ساع يف االأ�سواق املعا�رشة انق�سامه اإىل �سهم حلامله و�سهم با�سم مالكه، فالثاين ظاهر يف 
اأ�سل اجلواز واالأول يجوز؛ فاإن ُفِقَد واأخذه اآخر فهو ُلَقَطٌة وجب تعريفها.

والواج��ب اتخاذ غاية االإجراءات الت��ي حتقق حفظ احلقوق واالأموال وتدفع �س��ياعها؛ الأن 
ال�رشيعة قائمة على مقا�سد كربى، وحفظ املال منها.

فاإذا كان ال�س��هم حلامله يغلب عليه �سياع املال باإمكان غلبة ذلك؛ نتيجة لعدم ت�سجيل ا�سم 
مالكه عليه، فاإن القول مبنع اإ�سدار مثل هذه االأ�سهم قريب، وعك�سه عك�سه.

وال يجوز جعل اأ�س��هم ممتازة وعادية اإن ترتب على االمتياز فائدة م�س��ماة على ال�سهم؛ الأنه 
ربا ظاهر. وكذا اإن ترتب عليه خروج �ساحب ال�سهم املمتاز من اخل�سارة، اأو تقدميه على غريه 

يف تقا�سم االأ�سول عند االإفال�س، بل الكل �سواء حال االإفال�س.
والت�سويت يف اجلمعية العمومية ملالكي االأ�سهم ترتيبه قائم على مراعاة امل�سلحة لل�رشكاء، 

ولهم جعل الت�سويت لكل مالك، وهو االأ�سل.
فاإن تعذر لكثة املالك فينتخبون منهم وكالء كمجل�س للجمعية لت�سيري اأمور ال�رشكة.

وال تفا�سل يف الت�سويت باختالف ال�سهم كممتاز وعادي؛ الأنه الله ياأمر بالعدل واالإح�سان، 
فيعطى مالك ال�سهم احلق يف الت�سويت مبا�رشة اأو بالنيابة؛ الأن له مااًل هو ناظر عليه، وو�سعه 
يف يد �رشكاء ال يرفع حقه يف النظر، والت�س��ويُت من م�س��ائل النظر مبا�رشًة اأو نيابًة، وميكن 

القول بجواز التفا�سل يف الت�سويت بح�سب االأ�سهم )ممتاز وعادي(.
ويج��ري يف االأ�س��هم العينية من اخل��الف ما جرى يف قبول العرو���س يف ال�رشكات، وهي 
م�س��األة قدمية، وال�س��حيح عندي جوازه الأن مدار املنع القدمي اإمنا هو لكثة ح�سول االختالف 

عند التقومي والتحا�س�س، وهذا غري وارد االآن؛ الأن اآليات �سبط هذه االأمور وا�سحة.
اأم��ا االأ�س��هم النقدية فال خالف يف قبولها، فاإن اآل االأمر يف ال�س��هم العين��ي اإىل النقد اأول 

ال�رشكة جاز؛ الأنه اآل اإىل حمل اإجماع باجلواز.
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واالأ�س��هم اأم��وال جتري فيها الزك��وات بقيمتها يوم وجوب الزكاة ب�رشط بلوغها ن�س��اب 
الذهب )85 جرامًا( وحال احلول عليها.

وال تزك��ى باأ�س��ل راأ�س ماله��ا يوم الدخول يف ال�رشك��ة؛ الأن هذا هو االأ�س��ل)1(، اإذ الزكاة 
وجبت فيه وهذه قيمته يوم الوجوب، واأداء الواجب م�س��بوط ب�رشوِط واأركاِن زمِن الوجوب 

ال قبله.
والأنه يعود على الزكاة بال�رشر غالبا؛ لقلة ثمن راأ�س مالها كثريا عن �سعرها بعد ذلك، وال 
تقا�س بعرو�س التجارة يف التقومي لثبات هذه امل�س��تهلكات عادة، وقلة الفارق بني راأ�س املال 

والربح املقدر.
على اأن االأ�سل يف عرو�س التجارة تقوميها بثمن يوم الزكاة فيها ال باأ�سل راأ�س مالها، واإن 
ُعِدَل عنه ا�ستح�سانا؛ فلعدم ال�رشر على الزكاة وال على املالك بخالف زكاة االأ�سهم فال�رشر 

ظاهر على الزكاة.
 هذا اإن كانت االأ�سهم للتبادل التجاري، فاإن كانت ال للتبادل بل ريعها فقط جرى فيها خالف 

زكاة امل�ستغالت.
َوُره الباقية فيها خالف)2(، فنبقى  واالإجماع فيه على زكاة ريعه اإن بلغ ن�س��ابا، وحوال. و�سُ

1- أي التزكية بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة.
2- قولن��ا »وص��وره الباقية فيها خالف«: )وهو يف قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلس��المي التابع ملنظمة املؤمتر 

اإلسالمي 1 - 174 - )40/1(
قرار رقم: 28 )4/3( بشأن زكاة األسهم يف الشركات

جملة اجملمع )ع 4، ج1 ص 705(
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من 18-23 صفر 
1408ه� املوافق 6-11 ش��باط )فرباير( 1988م، بع��د اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع 

زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي:
أوال: جتب زكاة األس��هم على أصحابها، وخترجها إدارة الش��ركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساس��ي على 
ذلك، أو صدر به قرار من اجلمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض 

من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: خترج إدارة الش��ركة زكاة األس��هم كما خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، مبعنى أن تعترب مجيع أموال 
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على حمل االإجماع، وال تكليف مع ا�سطراب الدالالت كما هو احلال يف بقية ال�سور.
ومن ا�ستفتى مفتيا فاأفتاه يف حمل خالف، لزمه؛ الأن الله اأمر ب�سوؤالهم الأجل االلتزام بالعمل، 

واإال لزم حمال وهو عدم فائدة التكليف بال�سوؤال.
ومن مات وله اأ�سهم ق�سمت بني ورثته على املواريث ال�رشعية بتقومي يوم الوفاة؛ الأنه زمن 

انتقال امللك.
ويجوز اأن ي�س��رتك جماعة يف ملكية �س��هم؛ لعموم الن�سو�س الدالة على اجلواز واإطالقها 

كه. ولعدم املانع ال�رشعي، ويجعل الت�سويت لواحد اعتبارا بال�سهم ال بتعدد ُمالَّ
ومن ا�س��رتى اأ�سهما بق�سد التورق، اأي طلب النقد؛ فاإن ا�سرتاها بدين مق�سط ثم باعها يف 
ال�س��وق من �ساعته بعد قب�س��ها، اأو دخولها يف ملكيته عرفا، وهو القب�س تقديرا؛ جاز، ولو 

بثمن اأقل مما ا�سرتاه؛ الأن الله اأحل البيع وال�رشاء.
املساهمني مبثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة، 
ومن حيث النصاب، ومن حيث املقدار الذي يؤخذ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا 

مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف مجيع األموال.
ويطرح نصيب األس��هم اليت ال جتب فيها الزكاة، ومنها أس��هم اخلزانة العامة، وأس��هم الوقف اخلريي، وأسهم 

اجلهات اخلريية، وكذلك أسهم غري املسلمني.
ثالثا: إذا مل تزك الش��ركة أمواهلا ألي س��بب من األسباب، فالواجب على املساهمني زكاة أسهمهم، فإذا استطاع 
املساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أمواهلا على النحو املشار إليه، 

زكى أسهمه على هذا االعتبار، ألنه األصل يف كيفية زكاة األسهم وإن مل يستطع املساهم معرفة ذلك.
فإن كان س��اهم يف الش��ركة بقصد االس��تفادة من ريع األس��هم الس��نوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة 
املستغالت، ومتشيا مع ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي املأجورة 
غري الزراعية، فإن صاحب هذه األسهم ال زكاة عليه يف أصل السهم، وإمنا جتب الزكاة يف الريع، وهي ربع العشر 

بعد دوران احلول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء املوانع.
وإن كان املساهم قد اقتنى األسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه، 
زكى قيمتها الس��وقية وإذا مل يكن هلا س��وق، زكى قيمتها بتقويم أهل اخلربة، فيخرج ربع العشر 2،5% من تلك 

القيمة ومن الربح، إذا كان لألسهم ربح.
رابعا: إذا باع املساهم أسهمه يف أثناء احلول ضم مثنها إىل ماله وزكاه معه عندما جييء حول زكاته. أما املشري 

فيزكي األسهم اليت اشراها على النحو السابق. واهلل أعلم.(.
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فاإن باعها ملن ا�س��رتاها منه فاالأ�س��ل حل ذلك؛ الأن بيعه لها يف ال�سوق مباح، وممن ا�سرتاها 
منه مباح واإح�س��ان ونثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحم���ن(، فكيف جتيز للغري، 

ين؟ والأنهما مل يق�سدا الربا، واالأمور مبقا�سدها. ومتنع ملن اأح�سن وباع بالتق�سيط والدَّ
والأن االأعمال بالنيات، وال نية للمراباة بينهما.

وحت��رم اإن نوى اإقرا�س��ه بفائدة، ثم اأخرجا ذلك يف �س��ورة بيع؛ الأن احلي��ل التي تعود على 
اأ�سول ال�رشيعة باالإبطال باطلة.

وال معرفة لباب احليل اإال مبعرفة مقا�سد النيات، فالقول باحلرمة حينئذ اأمر تديني بينه وبني 
ربه، والقول بالبطالن متعلق بالظواهر.

فاإن اأظهر لنا مق�سده ق�سينا باملقا�سد واأبطلنا املعاملة دفعا للربا.
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النوع الثالث من األموال: الحقوق املالية
والنوع الثالث من االأموال: احلقوق املالية.

واأ�س��ل النظ��ر يف هذا النوع هو النظر يف مدى حقيقة كونه م��ن املاليات فيعطى اأحكامها 
فينظر: هل هو مال ي�سح فيه اأحكام املال اأو لي�س مبال؟

وتعريفه بالتتبع واال�س��تقراء هو: ا�س��تحقاق ترتب عنه مال اأو ترتب على مال، فما كان حقا 
ترت��ب على مال فهو ال�س��فعة، وحق اخليار والرد بالعيب، وال�س��مان، والكفالة، ونقل القدم، 

وحق الت�سويت يف �رشكات االأ�سهم، وال�سبق بو�سع اليد يف االأمور العامة.
وحقوق االرتفاق املتعلقة باملال كالتوابع، واملداخل، واملخارج ونحوها، وحق امل�سيل.

واحلقوق ال�سيادية: كاالأجواء، واملداخل، واملعابر يف الدولة، واملياه االإقليمية.
واأم��ا ما ترت��ب عنها مال ف�: حقوق التاألي��ف: وهو احلق االأدبي وامل��ادي املرتتب عليه. وحق 

االخرتاع. وبيع املعلومات. واحلقوق االإعالمية. وحق العالمة التجارية واال�سم التجاري.
واحلق الوظيفي الأنه ترتب على اأمر معنوي، كالكفاءة واملواطنة ويرتتب عنها مال.

واحلق��وق كذلك ت�س��مل احلقوق التي لها ُعلقة باملال م��ن اأي وجه. ومنه حق التعوي�س عن 
االأ�رشار اأثناء العمل. واحلق يف انتزاع امللكية اخلا�س��ة للعامة. وحق الناظر على مال الوقف، 

وهل هو مال ميكن التنازل عنه مبال؟
واحلق يف املال حلا�رش ق�سمته، وملن دخل ب�ستانا، وحق اجلوار، واحلق العام.

فاالأول نثٹ ٹ ٹمث )النس���اء:8(، والثاين لورود االإذن يف ال�سنة باالأكل ملن دخل 
ب�س��تانا غري متخذ خبنة، واأما حق اجلوار فكقول��ه å »يا اأبا ذر اإذا طبخت مرقة فاأكث ماءها 

وتعاهد جريانك«)1(.
واأما احلق العام فهو نوع حق يدفع للدولة على اأمر من�سو�س فيه ذلك.

واألصل يف الحق املالي أنه مال باعتبار اأنه يعاو�س به معاو�سة حم�سة.

1- أخرج��ه مس��لم برق��م 6855 عن أبي ذر قال: قال رس��ول اهلل å »يا أبا ذر إذا طبخ��ت مرقة فأكثر ماءها 
وتعاهد جريانك«.
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ويمكن تقسيم الحقوق املالية اإىل ثالثة اأق�سام:

االأول: ما له تعلق باملال من وجه اأك�سبه حقا معنويا.
والثاين: احلق املرتتب على مال.
والثالث: احلق املرتتب عنه مال.

ويمك��ن تعريفها تعريف��ا جامعا فنقول: احلقوق املالية اأم��ور معنوية ترتبت عن مال، اأو 

ترتب عنها مال، وميكن املعاو�سة به.
فقولن��ا »اأم��ور معنوية« هي احلقوق واملنفعة التي ميكن بيعها بثمن ال ين�س��بط بثمن املثل 

عادة. وخرج بالقيد االأخري االإجارات، فهي منفعة تباع مبا جرت به العادات من اأجرة املثل.
وقولنا »ترتب عن مال« وذلك نحو ال�سفعة.

وقولنا »ترتب عنها مال« وذلك نحو احلقوق الفكرية، والعالمة التجارية.
وقولنا »وميكن املعاو�س��ة به«: املعاو�سة هنا اإمنا �س��حت جلريان التعامل عليها االآن يف هذه 

احلقوق، وما جرى عليه العمل اعتمد يف ال�رشع، واحلقوق كذلك، ف�س��ملها عموم نثٹ ٹ 
ٹمث )البقرة:275(، وعموم نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

أوال: حقوق التأليف:
وحقوق التاأليف لها اعتبار مايل االآن، ودخل فيها التعاو�س، فهي مما يباع وي�سرتى، ف�سار 

عرفا، وهو ال يعار�س ال�رشع؛ ف�سمله اأ�سل اجلواز نثٹ ٹ ٹمث )البقرة:275(.
وقولن��ا »املادي��ة« خرج به الفكري��ة، فال يجوز بيعها؛ الأن ن�س��بة الق��ول اإىل غري قائله من 

الكذب؛ فحرم.
ويعظم االإثم بنيل �سهادات بذلك البحث املن�سوب اإليه زوراً ن�سبة فكرية.

ومن فعل ذلك ف�سق و�سقطت عدالته اإال اإن تاب.
وام��ا احلقوق املادية فهي ح��ق طباعة الكتاب، ون�رشه، وتوزيعه جت��ارة، وذلك جائز بدليل 
قوله å »اإن اأحق ما اأخذمت عليه اأجرا كتاب الله«)1(، وهو يف ال�سحيحني وهو دال على جواز 

1- تقدم خترجيه.
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بيع املنفعة املعنوية املتعلقة بالعلم، ومنها الرقيا بالقراآن التي ورد هذا احلديث يف �سياقها.
والأن الطبيب ياأخذ اأجرة على االإخبار باملر�س، وتقرير الدواء، وال خالف يف جوازه، وهو اإمنا 

باع املعلومة الفكرية فقط، �سواء ا�سرتى املري�س العالج اأم ال.
فاإذا جاز ذلك، فمثله اإذا اخرَب الطبيُب باملر�س وعالجه يف كتاب اأر�سله اإىل املري�س بعو�س 
مقاب��ل املعلوم��ة املكتوبة، فاإذا عظ��م اجلهد وكتب كافة االأمرا���س وعالجاتها يف كتاب عام 
للنا�س، وباعه بيعا، فهو جهد معترب جواز بيعه باالأولوية من بيع منفعة اإخبار �س��خ�س واحد 

م�سافهة اأو مبكتوب.
واإذا كتب �س��خ�س تف�سري القراآن، واحلديث، وفقهه، وباع ذلك جاز لعموم »اإن اأحق ما اأخذمت 

عليه اأجرا كتاب الله«.
وح��ذف املقت�س��ى يدل على العموم فيك��ون املعنى يف الن�س »اإن اأحق م��ا اأخذمت عليه اأجرا 

كتاب الله« تعليمًا وتف�سرياً وكتابًة وتداويًا.
وي�س��تثنى من ه��ذا الدعوة، فاأ�س��لها قائم على املجاني��ة نثەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ییمث )األنعام(.

وكذا ي�س��تثنى تعليم فر�س العني لل�س��الة مل��ن طلب التعلم كالفاحتة ونحوها من ق�س��ار 
ال�سور التي تقراأ يف ال�سالة.

فاإذا امتنع اإال باأجر اأثم، وعليه حتمل االأحاديث التي تنهى عن اأخذ االأجرة على تعليم القراآن؛ 
الأنها واردة يف ق�س��ايا عينية ال على وجه العموم بخالف »اإن اأحق ما اأخذمت عليه اأجرا كتاب 

الله«، هذا ما اأراه جامعا لالأدلة.
الحقوق األدبية ال تباع:

واحلقوق االأدبية يف التاأليف، وهي ن�سبة التاأليف اإىل موؤلفه، واجب حفظها؛ الأن الن�سبة اإىل 
غري املوؤلف عمدا من القول الكذب والباطل، وهو حمرم.

ف��اإن كان عل��ى الله كفعل كفرة اأهل الكتاب اإذ ن�س��بوا اإىل الله ما مل يقل فهو كفر. والقول 
على ر�س��وله å ما مل يقل اإن كان قوال كفريا ففاعل ذلك عمدا مرتد، واإن كان غري كفري 

فهو �سال فا�سق �ساقط العدالة، ووجب تعزيره.
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واإذا ُجِهَل ا�سم موؤلف الكتاب فين�سب اإىل الكتاب، ويحرم ن�سبة الكتاب اأو ما ينقل منه اإىل 
اآخر، فاإن كان عاملا عامدا فهو فا�س��ق لعموم نثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچمث )آل عمران(.
وذم الفع��ل والتوع��د عليه يدل على حترميه، والعربة بعموم اللفظ ال بخ�س��و�س ال�س��بب، 

وحلديث »املت�سبع مبا مل يعط كالب�س ثوبي زور«)1(.
والزور من الكبائر وو�سف العمل به يدل على حرمته، والأن هذا كذب وهو من الكبائر.

ويحرم ن�س��بة تاألي��ف، اأو قول، اأو فتوى ملعتمد معترب مل يقلها تلبي�س��ًا على النا�س ملا ين�رش 
با�س��مه بالقب��ول، ت�رشيعا لبيع الكت��اب، اأو طلبا للثقة مبا يف الكتاب م��ن فكر وقول ولو مل 

يق�سد التجارة، بل خلدمة فكر اأو معتقد، اأو فئٍة، اأو جماعة، اأو حزب، اأو قول.
ويحرم لو كان مق�س��ده ح�س��نا، كحث النا�س على خري ديني كرتغي��ب وترهيب اأو دنيوي 

كتعاون ونحو ذلك.
فهذه ال�س��ور م�س��مولة بحكم التحرمي �رشعا، واملق�سد احل�سن ال يربر الفعل ال�سيئ بدليل 

»اإن جماعة ا�ستهموا على �سفينة...«)2(.
ويح��رم اأن يق��ول موؤلٌف »قلت«، ثم ينقل ن���س كالم الآخر بغري بيان اإيهام��ا اأنه من حتريره 

وقوله.
ودع��وى توافق االأقوال بعي��دة؛ الأن املذهب قد يتفق كثريا، ال َن���سُّ االأقوال بحروفها؛ فهو 
حمال عادة اإال يف �س��ياغة قاعدة نحو: احلرج مرفوع، فيمكن التوافق بني موؤلفني فيها مذهبا 

ون�سا، ولو مل يطلع اأحدهما على االآخر.
ويجوز يف النقل ال�س��فوي كمحا�رشة، اأو نحوها من خط��ب، اأو فتوى اأن يذكر القول على 
جه��ة العموم بال ذكر لقائل، وال ن�س��بة اإىل نف�س��ه، وله اأن يقول قال البع���س، اأو االأكث، اأو 

اجلمهور بال حتديد الأ�سماء.

1- متفق عليه )البخاري برقم 5219، ومسلم برقم 5706( عن أمساء أن امرأة قالت يا رسول اهلل إن لي ضرة فهل 
علي جناح إن تشبعت من زوجي غري الذي يعطيين، فقال رسول اهلل å املتشبع مبا مل يعط كالبس ثوبي زور.

2- تقدم خترجيه.
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واحلق��وق املادية للتاأليف تبقى حمفوظة للموؤل��ف اإن ن�س، واإال فهي عامة اإن مل ين�س على 
اأنها جلهة تربعا اأو معاو�س��ة، اإال اإن جرى العرف على حفظ احلقوق املادية، ن�س اأو مل ين�س؛ 

الأن املعروف عرفا كامل�رشوط �رشطا.
واملعاوض��ة هنا هي أش��به باملعاوضات غ��ري املحضة، بل هي على �س��بيل التعوي�س، 
واالإك��رام، واملكاف��اأة، فاملوؤل��ف اإذا اأعطى احلقوق املادي��ة جلهة، فاإنها عادة ت�س��رتيها جتارًة 
مق�س��ود منها الربح، ومنه ما يكون طائال ويندر اخل�س��ارة، ومقابل ذلك يعو�س املوؤلف مبا 

يرتا�سى عليه.
ولي���س فيها غنب فاح�س يف االأ�س��ل؛ لعدم �س��بط تقوميه��ا بالتحديد الغالب يف ال�س��وق، 

وال يك��ون غ��نب اإال بثمن مثل معت��اٍد عرفا، والله يق��ول نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇڍمث )النساء(.
والتجارة يحددها العرف العادل، فالنا�رش متاجٌر واملوؤلف لي�س كذلك يف االأ�سل، اإْذ التجارة 

بالن�سبة للتاأليف تبع ال اأ�سل، ويغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف االأ�سول.
والأن املوؤل��ف حم�س��ن نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحم���ن(، وه��ذا اأم��ر عام 
ب�س��يغة االإن�ساء اال�س��تفهامي االإنكاري املراد به االأمر باالإح�س��ان مقابل االإح�سان، وحلديث 

»من اأح�سن اإليكم فكافئوه«)1(.
اإلكرام على االختراعات والتآليف:

فجمي��ع االخرتاعات والتاآليف النافعة هي اإح�س��ان عام لالأمة، فيج��ب �رشعا اإكرام املخرتع 
واملوؤلف يف كل نافع للنا�س، والوجوب هنا اأ�س��اًل على الدولة؛ الأن هذا من امل�س��الح العامة 
لالأمة، واالأ�س��ل يف امل�س��لحة العام��ة اأن تقوم به��ا الدولة وبو�س��ائلها. والبحث واالخرتاع 

والتاآليف من هذا الباب.
ويجوز مع الت�س��جيع واالإكرام من الدولة للمخرتع بيع اخرتاعه؛ الأن بيع املعلومة واملنفعة 

1- تقدم خترجيه.
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جائز، اأما اإن كان متعاقدا مع �رشكة منتجة براتب اأو بن�سبة على اأن ما اخرتعه يعترب ملكا لها 
فال يحق له بيعه الأنه اأجري اأو م�ست�سنع.

بدلي��ل ما �س��بق، والأن من اأخربك عن �س��يء مباح تنتف��ع به ب�رشط العو���س اإن كان كما 
قال جاز له ذلك جعالة، وهذه معلومة جرى فيها عقد معاو�س��ة حم�س��ة، ومن ب�رش بب�س��ارة 
و�سارط على املعاو�سة جاز له ذلك، فاإن مل ي�سارط فاأعطي جاز؛ حلديث الثالثة الذين خلفوا 

واإعطاء من ب�رشهم بالتوبة ك�ساء)1(، وكان قد جرى العرف على هذا واأقره ال�رشع.
واملع��روف عرفا كامل���رشوط �رشطا، وقد جرى الع��رف على حق الب�س��ارة مكارمًة، واأقرها 

ال�رشع واأمر باملكافاأة عموما »من اأح�سن اإليكم فكافئوه«)2(.
بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك:

وبذل املال ملعلومة نافعة عامة على �س��بيل االإلزام جائز ورد يف مراهنة اأبي بكر مع م�رشك 
مبئة من االإبل مقابل مئة اإن غلبت الروم يف ب�سع �سنني، ففاز بها اأبو بكر، وكان فيها م�سلحة 

عامة لالإ�سالم وامل�سلمني)3(.

1- قولنا »وإعطاء من بش��رهم بالتوبة كس��اء« دليله من حديث الثالثة الذين خلفوا وهو حديث طويل يف صحيح 
البخاري برقم 4418 وحمل الشاهد منه »فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهلل قد ضاقت علي نفسي وضاقت 
علي األرض مبا رحبت مسعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت 
ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول اهلل å بتوبة اهلل علينا حني صلى صالة الفجر فذهب الناس يبشروننا 
وذهب قبل صاحيب مبش��رون وركض إلي رجل فرس��ا وسعى ساع من أسلم فأوفى على اجلبل وكان الصوت أسرع 
من الفرس فلما جاءني الذي مسعت صوته يبش��رني نزعت له ثوبي فكس��وته إياهما ببش��راه واهلل ما أملك غريهما 

يومئذ«. وهو يف مسلم برقم 7192.
2- تقدم خترجيه.

3- أخرجه الرمذي بسند حسن برقم 3194 عن نيار بن مكرم األسلمي قال: ملا نزلت نثھھ ھ ےے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )الروم( فكانت فارس يوم نزلت هذه اآلية قاهرين 

للروم وكان املس��لمون حيبون ظهور الروم عليهم ألنهم وإياهم أهل كتاب ويف ذلك قول اهلل تعاىل نثې ې 
ېى ى ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئۆئمث )ال���روم(، فكان��ت قريش تب ظهور فارس 
ألنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب وال إميان ببعث فلما أنزل اهلل تعاىل هذه اآلية خرج أبو بكر الصديق Ê يصيح 
يف نواحي مك��ة نثھھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث قال 
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وم��ن ق��ال اإنها منعت بعد حترمي القمار فقد اأخطاأ؛ الأن القم��ار هو بذل العو�س على عو�س 
جمه��ول يغلب فيه ال�رشر، والغرر، والغنب الفاح�س على املقامر بخالف ق�س��ية اأبي بكر يف 
املراهنة، فهو بذل عو�س معلوم مقابل عو�س معنوي م�س��لحي معترب عام حمقق، فقد بذل 
مئة من االإبل وهو متيقن اأن الروم �ستغلب الفر�س يف ب�سع �سنني، للن�س القطعي يف القراآن، 

بخالف املقامرة؛ الأنها قائمة على اجلهالة واأكل املال الباطل وعدم النفع.
فما كان مثل ق�سية اأبي بكر جاز.

فاإذا تراهن اثنان على �سحة اأبحاث علمية من عدمها، كاملراهنة على بطالن نظرية داروين 
يف قردية االإن�سان ون�رشت املراهنة وا�ستهرت جاز؛ ل�سهادة القراآن على بطالنها.

وكمناظرة عامة متلفزة على بطالن اأو �سحة اأمر من االأمور التي يتعلق بها م�سلحة، كدفع 
اتهام بف�س��اد ن�س��ب اإىل جهة بعينها فال مانع منه عند تيقن �سحة املاآل؛ لكون املراهنة حينئذ 

�سببا لك�سف احلقائق، ودفع املفا�سد.

ناس من قريش ألبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا يف بضع سنني أفال نراهنك على 
ذلك؟ قال: بلى -وذلك قبل تريم الرهان- فارتهن أبو بكر واملشركون وتواضعوا الرهان وقالوا ألبي بكر كم جتعل؟ 
البضع ثالث س��نني إىل تس��ع سنني فسم بيننا وبينك وس��طا تنتهي إليه قال فسموا بينهم ست سنني قال فمضت 
الست سنني قبل أن يظهروا فأخذ املشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب 

املسلمون على أبي بكر تسمية ست سنني ألن اهلل تعاىل قال يف بضع سنني قال وأسلم عند ذلك ناس كثري.
ق��ال ه��ذا حديث صحيح حس��ن غريب م��ن حديث نيار بن مك��رم ال نعرفه إال من حدي��ث عبدالرمحن بن أبي 

الزناد.
قلت: ويف جواز الرهان أحاديث صحيحة غري هذه، منها حديث أنس عند أمحد بس��ند حس��ن برقم 13714 عن 
أب��ي لبيد قال: أرس��لت اخليل زمن احلج��اج واحلكم بن أيوب أمري على البصرة ق��ال فأتينا الرهان فلما جاءت 
اخلي��ل قلن��ا لو ملنا إىل أنس بن مالك فس��ألناه أكنتم تراهنون على عهد رس��ول اهلل å فأتيناه وهو يف قصره يف 
الزاوية فس��ألناه فقلنا يا أبا محزة أكنتم تراهنون على عهد رس��ول اهلل å فكان رس��ول اهلل å يراهن قال نعم 
واهلل لقد راهن رس��ول اهلل å على فرس له يقال له س��بحة فسبق الناس فانتشى لذلك وأعجبه. وأخرجه الضياء 
يف املختارة برقم 2580. وأما ما ورد يف النص الس��ابق )وذلك قبل تريم الرهان( فهو مدرج من كالم أحد الرواة، 
ولعل��ه كان ي��رى احلرمة، فتأول احلديث بذلك. وق��د أورد العالمة األلباني عدة أحاديث وآثار يف إرواء الغليل يف 

هذا الباب تدل على ما رجحناه.
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اأو كمناظرة الإثبات الب�سارة مبحمد å يف الكتب ال�سابقة.
و�سبط املراهنة اجلائزة ميكن ا�ستنباطه من ق�سد اأبي بكر ونحوها اأن نقول املراهنة امل�رشوعة 
هي: دفع عو�س معلوم الإثبات م�سلحة مادية ومعنوية حمققة اأو غالبة يدفع بها �رشر عنه، 

اأو عن العامة.
فخرج بقولنا »حمققة اأو غالبة«: القمار على احلظ؛ الأنه يغلب عليه ال�رشر.

وخرج بقولنا »يدفع بها �رشر«: امل�سابقات الف�سائية باالأ�سئلة الثقافية التي يربح عند االإجابة 
، اأو بع�سا،  ال�سحيحة، ثم ي�سع ماله الذي ربحه على املراهنة، لل�سوؤال الثاين، فاإما اأن يخ�رش كالًّ

اأو يربح، فهذا قمار لو�سعه مااًل معاو�سًا به على جمهول �سديد الغرر واخلطر وال�رشر.
وقولنا »مادية اأو معنوية«: فاأما املادية فم�س��لحة املراهنة على �س��باق اخليل، وقد ثبت ذلك 

.)1(å عنه
.Ê واأما املعنوية فهي ك�سدق خرب اأو اإثبات معلومة كما مر يف ق�سية ال�سديق

بيع المعلومات:
وبيع املعلومات ال يخلو من اأن يكون البائع قد خ�رش يف حت�سيلها اأمواال، اأو ال.

فالثاين نادر واأكثه يف ن�س��اط فردي)2(، وبيعه جائز على االأ�س��ل، اإال اإن ا�ستمل على مانع 
�رشعي.

اأم��ا االأول فه��و االأ�س��ل ال��ذي تق��وم علي��ه مراك��ز البح��ث واالخ��رتاع واملعلوم��ات 
واال�ست�سارات.

فهي ال حت�س��ل على املعلومات اإال باأم��وال وتكاليف ونفقات ت�س��غيلية ومتويل لالأبحاث 
واالخرتاعات وتوظيف خلرباء وم�ست�س��ارين، فاملعلومة مكلفة له��م، فمزاولتهم العمل على 

1- أخرجه البخاري برقم 420 عن عبداهلل بن عمر أن رسول اهلل å سابق بني اخليل اليت أضمرت من احلفياء 
وأمدها ثنية الوداع وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق، وأن عبداهلل بن عمر كان فيمن 

سابق بها. وهو يف مسلم برقم 4950.
2- أمثاله توثيق ش��خص حادثة ينفرد بها اتفاقا حال وجوده، ثم يبيعها لإلعالم ويتفاوت عوضها املالي حبس��ب 

تفاوت أهميتها وتعلقها بقضية عامة أو خاصة يرغب الناس يف االطالع عليها.
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�س��بيل التجارة والربح واال�س��تثمار، فجاز لهم املعاو�س��ة عليها لعموم الن�سو�س يف جواز 
التج��ارة نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
فاالأ�سل ال�رشعي حل العمل التجاري وال ي�ستثنى اإال ما قطع بتحرميه كالربا والغرر والغ�س 
واخلداع، وال يوجد يف جتارة املعلومات يف االأ�سل ذلك فكانت مباحة، فاإن وجد حرم يف ذلك 

ال�سيء ال يف كل �سيء.
بيع المعلومات المخابراتية:

وبيع املعلومات اال�ستخبارية �سد العدو املحارب ولو جتارًة جائٌز على اأ�سل جواز التجارة، 
وحل البيع، اإال اإن تعلق بها حمرم كت�سليم م�سلم، اأو م�سامل م�ستجري ولو كافرا.

اأما بيع املعلومات التج�س�س��ية الأجهزة االأمن يف الدولة على مواطنيها فهو عمل حمرم يف 
االأ�س��ل لعموم نثڀ ٺمث )احلجرات:12(، والأن �رشره متحقق على ال�س��عب بدليل ما 
ُعِرَف من االأنظمة البولي�س��ية الديكتاتورية التي ما جنى منها �س��عب �سوى القمع واالإذالل 
واالإرهاب، وتكري�س حماية �س��لطة فرد مف�سد يف االأر�س، وت�سفية اخل�سوم ال�سلميني غري 

املقاتلني من حملة احلق من علماء، و�سا�سة، وقادة، واأفراد.
وحلديث »من اأكل مب�سلم اأكلة اأطعمه الله مثلها يف جهنم«)1(.

بيع اإلنتاجات اإلعالمية:
ويجوز بيع االإنتاجات االإعالمية من �س��ور اأو �س��وتيات اأو فيديو على االأ�سل؛ الأنها من 
التجارات الرائجة التي جرى التعامل بها اليوم، في�س��ملها اأ�س��ل االإباحة، وحترم اإن ا�ستملت 

على حمرم واأدت اإىل مفا�سد موؤثرة معتربة يف الفتوى باملنع.
ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو:

ح��ق نقل القدم اأو بدل اخللو عبارة عن تنازل من امل�س��تاأجر ال�س��ابق مل�س��تاأجر جديد مقابل 
تعوي�س مايل يتفق عليه، وهو جائز يف االأ�سل؛ الأن العرف يعده من احلقوق التجارية.

1- تقدم خترجيه.
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والتجارة مباحة على العموم نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
ومل مينع منه مانع �رشعي �س��حيح �رشيح؛ فبقي حل نقل القدم بعو�س على اأ�س��ل االإباحة 

التجارية املن�سو�سة.
فاإن انتهى عقده، واأراد �س��احب امللك اأخَذ العقار فله ذلك، وال يحق للم�س��تاأجر منعه بعلة 

دفعه ل�سابق نقل قدم ولو كثريا.
الأن حب�س احلقوق عن اأ�س��حابها غ�سب، وغرامته لل�س��ابق الذي دفع بدل اخللو ملن قبله ال 
ي�س��لح علة حلب�س املحل حت��ى يجد اآخر يدفع له بدال؛ الأن انتهاء العقد يقطع حق امل�س��تاأجر، 

ويعيد ملك املنفعة اإىل مالك العقار.
وهو على اخلرية يف قب�سه لنف�سه اأو عقده مل�ستاأجر اآخر؛ والأنه ال ت�رشف يف مال اأحد ت�رشفا 

�رشعيا اإال بوالية نظر، اأو وكالة، اأو عقد منفعة بعو�س اأو بغري عو�س.
فوالي��ة النظر تك��ون على مال القا�رش اأو ال�س��فيه باأم��ر احلاكم، والوكال��ة عقد ت�رشف 
م���رشوط للغري نياب��ة عن املالك. وعق��د املنفعة بعو���س كاالإجارة، وبغ��ري عو�س كالهبة 

قبى. والعارية والعمرى والرُّ
وكان ت�رشف امل�س��تاأجر بعقد منفعة بعو�س، وقد انتهى وال تعلق له ب�سورة �رشعية اأخرى 

مما �سبق ومل يبق �سوى الغ�سب.
فاإن كان العرف جاريا بني النا�س يف هذه االإجارة اأن له حق االنتظار مل�س��تاأجر اآخر يبيعه بدل 
اخللو ج��از؛ الأن املعروف عرفا كامل���رشوط �رشطا؛ والأن ال�رشوط التجاري��ة يف عرف التجار 

كاملنطوقات.
اإال اإن تيقن اأن �س��احب امللك يقب�سه لنف�سه فله انتزاعه منه، وال يجب عليه تعوي�سه ببدل 

نقل القدم، اإال اإن كان على جهة ال�س��لح واملطايبة؛ الأن ال�سلح خري كما يف الن�س نثٺ 
ٿٿمث )النساء:128(، وهذا عام.

ثالثا: حق الشفعة:
وهو حق مرتتب على مال باجلوار امل�سرتك، اأو ال�رشاكة امل�ساعة، وُيْثِبُت تقدميًا يف ال�رشاء ولو 

بف�سخ �رشاء اأجنبي.
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فقولنا »مال باجلوار امل�س��رتك« قلن��ا ذلك عمال بحديث »اجلار اأحق ب�س��قبه«)1(، وقد اأطلقت 
احلنفية ال�س��فعة باجل��وار بهذا، ومنع االأئمة الثالثة ال�س��فعة للجار؛ حلدي��ث جابر »اإذا وقعت 

احلدود والطرقات فال �سفعة«)2(.
وال�س��حيح الذي نراه مطابقا للن�س��و�س جميعا ومطابقا للواق��ع العملي اأن اجلوار اإذا كان 
منف�س��ال باملداخل واملخ��ارج ومل يبق بينهما �س��وى لفظ اجلوار فال �س��فعة. وعليه �رشيح 

حديث جابر.
اأما اإن كان اجلوار م�س��رتكا يف نف�س االأر�س، وال تف�س��ل بينهما �س��وى عالمة من و�س��ع 
حجر، اأو غرز حديدة، اأو عالمة �س��جرة، واملداخل واملخارج م�سرتكة فهذه ي�سفع فيها باجلوار 

وعليها يحمل حديث »اجلار اأحق ب�سقبه«.
ولذا قلنا يف التعريف باجلوار امل�سرتك، احرتازا عن اجلوار املنف�سل.

وقلنا »اأو ال�رشاكة امل�س��اعة«: وهي ما قبل الق�س��مة بني ال�رشكاء، فال�س��فعة فيها م�رشوعة 
بداللة الن�سو�س واالإجماع.

واإطالق الن�سو�س يدل على اإثبات حق ال�سفعة ولو قل الن�سيب، فاإن كان ال�رشكاء جماعة 
و�س��فعوا جميعا جاز على عدد الروؤو�س بالت�ساوي وجاز على ح�سب ن�سبة ملك كل �سخ�س 
الن��دراج هذه الكيفية يف عموم االإطالق بال تف�س��يل، فعل��م جوازهما؛ ولدخولها حتت قوله 

تعاىل نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(.
فكل م�ساألة مل يحرمها الله فهي من العفو بالن�س.

ف��اإن اخت�س��موا فالقول قول �س��احب امللك يف اختيار االأن�س��ب له؛ الأن له ح��ق تقدير دفع 
1- أخرجه البخاري برقم 2258 عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء املسور بن خمرمة 
فوضع يده على إحدى منكيب إذ جاء أبو رافع موىل النيب å فقال يا س��عد ابتع مين بييت يف دارك فقال س��عد 
واهلل ما أبتاعهما فقال املسور واهلل لتبتاعنهما فقال سعد واهلل ال أزيدك على أربعة آالف منجمة، أو مقطعة قال أبو 
رافع لقد أعطيت بها مخس��مئة دينار ولوال أني مسعت النيب å يقول »اجلار أحق بس��قبه« ما أعطيتكها بأربعة 

آالف وأنا أعطى بها مخس مئة دينار فأعطاها إياه.
2- أخرجه البخاري برقم 2213 عن جابر Ê جعل رس��ول اهلل å الش��فعة يف كل مال مل يقسم فإذا وقعت 

احلدود وصرفت الطرق فال شفعة.
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ال�رشر عن نف�س��ه، وقد ت�رشر بف�س��خ البيع ال�س��ابق، فال يت�رشر بتن��ازع ال�رشكاء، فيدفع 
ال�رشر بال�رشر بل له النظر الأنه مالك له حق البيع ملن �ساء يف االأ�سل.

وا�س��تثنيت ال�س��فعة دفعا لل�رشر عن ال�رشكاء، فال جتعل �رشرا على املالك؛ الأنه ال �رشر 
وال �رشار.

رابعا: حق العالمة التجارية:
االأ�س��ل يف كل ما يعترب عرفا اأنه جت��ارة عموم نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇڍمث )النساء(.
فاأخرج التجارات القائمة على الر�سى من دائرة اأكل اأموال النا�س بالباطل.

والعالم��ة التجارية هي حق جتاري مباح »ومن �س��بق اإىل مباح فهو اأوىل به«)1(. والت�رشف 
بها يعترب جتارًة معتربًة يف العرف املحلي والدويل، والأنه مل يرد مانع �رشعي �س��حيح �رشيح 

خال عن املعار�سة يخرجها عن اأ�سل عموم الن�س يف احلل التجاري.
خامسا: حق الخيار:

اأما حق اخليار فهو اأنواع:
أ- فمنها خيار المجلس:

وه��و احلق يف الرجوع عن عقد ال�س��فقة م��ا دام اأطراف العقد يف جمل���س العقد مل يفرتقا 
حلديث ال�سحيحني »البيعان باخليار ما مل يفرتقا«)2(.

ب- ومنها خيار الشرط:
واالأ�س��ل جوازه لعموم نثڑ ککمث )املائدة:1(، وخيار ال�رشط جزء مق�سود من العقد 

ولعدم املانع ال�سحيح ال�رشيح، ومدته راجعة اإىل التقدير والرتا�سي؛ لعموم نثڦ ڄ ڄ 

1- تقدم خترجيه.
2- أخرج��ه البخ��اري برقم 2079 عن حكيم بن حزام Ê قال: قال رس��ول اهلل å »البيعان باخليار ما مل 
يتفرق��ا، أو ق��ال حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما«. وهو يف 

مسلم برقم 3937.
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ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
م عرفه يف زمنه)1(، وال ي�سلح اإم�ساوؤه على زمن  ومن قدره بثالث ليال اأو ب�س��هر فقد حكَّ
وعرف اآخر كع�رشنا، بل نرجع يف هذا اإىل الن�س��و�س ومل ُي�سرتط فيها �سوى الرتا�سي، فاإذا 

ر�سي الطرفان اأجزنا، واإال فاملنع مطلقا؛ الأن �سحة العقد التجاري قائم على الرتا�س نثڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

ج- خيار العيب الضار:
وه��و خيار جائز، �س��واء ن�س عليه يف العقد اأم ال؛ الأن العقد ال يت�س��من ال�رشر، فاإن اطلع 

على عيب فاح�س ينق�س الثمن نق�سا فاح�سا ال يت�سامح مبثله، وال�سالمة منه غالبة.
فامل�سرتي باخليار لظهور اختالل �رشط يف �سحة العقد وهو الر�سى، فاإن اطلع على العيب 
قبل العقد فهو �س��حيح لتمام الر�س��ى؛ فاإن اطلع عليه بعده ور�سي بقول اأو فعل اأو ت�رشف 

بال�سلعة على وجه الر�سى فالعقد �سحيح لتوفر �رشطه وهو الر�سى.
د- خيار الغبن:

وه��و خي��ار ملن يطلع على غنب فاح�س يف ثمن ال�س��لعة مما ال يت�س��امح يف مثله، وهو جائز. 
ويجوز ا�سرتاطه حلديث ال�سحيحني »اإذا بعت فقل ال خالبة«)2(.

واخلي��ارات كثرية غري هذه تراجع يف املطوالت، وما ذكرنا م��ن اخليارات هي اأكث ما يدور 
يف الفقه العملي.

سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل:
ال بد قبل اأن نق�سي يف م�ساألة التعوي�س من ال�رشر اأثناء العمل اأن نوؤ�سل باأ�سول:

االأ�سل االأول: االأموال واالأنف�س م�سمونة قطعا.
االأ�سل الثاين: من اأتلف نف�سا اأو ماال فاالأ�سل ال�سمان قطعا.

1- وزي��ادة »ثالث��ا« يف حديث حبان بن منقذ وردت من طرق ضعيفة خمالفة لرواية الثقات الواردة يف الصحيحني 
وغريهما من كتب احلديث، فهي شاذة.

2- أخرجه البخاري برقم 2117 عن عبداهلل بن عمر، È أن رجال ذكر للنيب å أنه خيدع يف البيوع. فقال 
»إذا بايعت فقل ال خالبة«. وهو يف مسلم برقم 3939.
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االأ�سل الثالث: ال �سمان اإال مببا�رشة فعل االإتالف، اأو ت�سبٍب متلٍف عادة.
اأم��ا دليل االأ�س��ل االأول فقول��ه å »اإن دماءكم واأموالكم عليكم ح��رام«)1(، ولعموم قوله 

تعاىل نثڑ ڑ کمث )البقرة:178(، وهذا يدل على �سمان االأنف�س.
وحرمة االأموال واالأنف�س تقت�سي حفظها واأنها م�سمونة، والأن حفظها من مقا�سد ال�رشيعة 

ال�ستة.
اأما دليل االأ�س��ل الثاين فعموم قوله تعاىل نثۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )األنعام:164(، 

وعموم نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )البقرة:286(، وعموم نثھ ھ ے ےۓۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.

فمن اأتلف نف�س��ا اأو ماال فاجلزاء مبماثلة االإتالف، وهو يف الن�س الق�س��ا�س، والدية تخفيف 
نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث )البقرة:178(.

ويف االأموال بالثمن، فاإذا جاز املال بدل النف�س تعوي�سا فاملال بدل املال من باب اأوىل.
ولقول��ه نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث )املائ���دة:95(، فق�س��ى يف املال اأنه 
يعو�س مبثله بحكم عدلني يف تقدير املماثلة، وحلديث »طعام بدل الطعام واإناء بدل االإناء«)2(.

1- تقدم خترجيه.
2- أخرجه أبو داود برقم 3570 عن جس��رة بنت دجاجة قالت: قالت عائش��ة á ما رأيت صانعا طعاما مثل 
صفية صنعت لرس��ول اهلل å طعاما فبعثت به، فأخذني أَْفَكل، فكس��رت اإلناء فقلت يا رسول اهلل ما كفارة ما 
صنعت قال »إناء مثل إناء وطعام مثل طعام«. و»أَْفَكل«: أي رْعَدة. وأخرجه النس��ائي برقم 3957. قلت: س��نده 
حسن وجسرة بنت دجاجة وثقها العجلي، وقال احلافظ يف اإلصابة )568/7( برقم 11008: جسرة بنت دجاجة 
تابعية معروفة روت عن أبي ذر وعلي وعائش��ة وأم س��لمة وهي معدودة يف أهل الكوفة روى عنها قدامة بن عبداهلل 
العام��ري وأفلت بن خليفة ومم��دوح اهلذلي قال العجلي ثقة وورد ما يدل على أن هلا إدراكا فأخرج ابن مندة من 
طريق عثام بن علي عن قدامة عن جس��رة قالت أتانا آت يوم وفاة النيب å فأش��رف على اجلبل فقال يا أهل 
ال��وادي احن��رف الدين ثالث مرات مات نبيكم الذي تزعمون فإذا هو ش��يطان فحس��بنا فوجدناه مات ذلك اليوم 
وذكرها ابن مندة يف الصحابة ومل يذكر سوى هذا األثر وأخرجه عن أبي علي بن السكن بسنده إىل عثام وهو مبهملة 
ومثلثة ثقيلة وليس صرحيا يف إدراكها الحتمال أن تكون أرادت بقوهلا أتانا آت من قومها وتكون نقلت عنهم ومل 
تدرك هي ذلك ومل يذكرها ابن السكن يف الصحابة وحديثها عن الصحابة يف السنن ألبي داود والنسائي وغريهما. 
انته��ى. قل��ت: وذكرها يف الصحابة أبو نعي��م يف املعرفة، وروى عنها مجع، ووثقها اب��ن حبان والعجلي، وقال 
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اأما دليل االأ�سل الثالث فقوله تعاىل نثېئ ىئ ىئ ىئ ییمث )األنعام:164(، فهذا يدل على 
امل�سئولية ال�سخ�سية عن الفعل، وعلى عدم حتميل �سخ�س فعل اآخر ال عالقة له به.

واإذا علم هذا:
فالله يقول نثۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھمث )البقرة:195(، فمن األقى بنف�س��ه اأو بغريه اإىل 

التهلكة �سواء با�رش التهلكة، اأو ت�سبب يف التهلكة �سمن.
واملت�سبب يف التهلكة هو: من عمل حمرما غري ماأذون فيه �رشعا هلك به غريه.

اأما من عمل مباحا اأو م�رشوعا فت�س��بب يف هالك �س��خ�س اأهلك نف�سه الأن �سببه لي�س من 
امل�رشوع بل من نف�سه.

فاأ�سل ال�سمان قائم على مبا�رشة فعل االإتالف، اأو الت�سبب املتلف بغري امل�رشوع، اأما املبا�رشة 
فهي: مبا�رشة فعل االإتالف بعمل يح�سل به التلف عادة، اأو كل فعل يح�سل به التلف عادة.

لي�س��مل املبا�رشة وال�سبب القائم مقامها وال يفعل اإال لالإتالف نحو قطع باآلة حادة لنف�س اأو 
ع�س��و منها، اأو �رشب بحجر تقتل عادة، اأو باإعطاء �س��م يف طعام اأو دواء، اأو اإ�س��عال نار يف 
نف�س اأو ع�س��و اأو مال اأو بتيار كهربائي قاتل، اأو رمي بحجر متلف، اأو رمي به يف �س��حراء 
متلف��ة، اأو حب�س��ه بال ماء وال غذاء حتى املوت، اأو و�س��عه يف غرفة مغلقة ال تت�س��ع اإال له، 

واإدخال حية مهلكة فلدغته، اأو وح�س ال ميكن له دفعه كاأ�سد فقتله.
اأو حقنه باالإيدز اأو بطاعون مهلك، اأو و�سع لغم يف �سيارته اأو طريقه اأو مكتبه اأو حمله، اأو 

رميه بر�سا�س، اأو اتباعه ب�سيارة لده�سه فقتل، اأو منع الهواء عنه حتى قتل اختناقا.

الذهيب وثقت، وذكرها ابن األثري يف أسد الغابة. فعلى هذا فحديثها حسن، وقد حسنه األرناؤوط يف املسند، وضعفه 
األلباني، والصحيح تس��ني األرناؤوط؛ ألنه املوافق لقواعد علم اجلرح والتعديل، ثم اطلعت على قول احلافظ يف 
الفتح )125/5(: إس��ناده حس��ن. ومما يؤكد صحة احلديث أن القصة يف صحيح البخاري برقم 5225 من حديث 
أنس Ê قال: كان النيب å عند بعض نس��ائه فأرس��لت إحدى أمهات املؤمنني بصحفة فيها طعام فضربت 
ال��يت النيب å يف بيتها يد اخلادم فس��قطت الصحفة فانفلقت فجم��ع النيب å فلق الصحفة ثم جعل جيمع 
فيه��ا الطع��ام الذي كان يف الصحفة ويقول: غ��ارت أمكم، ثم حبس اخلادم حتى أتي بصحفة من عند اليت هو يف 

بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كسرت صحفتها وأمسك املكسورة يف بيت اليت كسرت.
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فجميع هذه االأفعال: ال ترتكب اإال للقتل واالإتالف.
واالأ�سل فيها الق�سا�س اإال بعفو اإىل الدية ممن له العفو من ويل الدم.

اأما الت�س��بب، فاإن كان فعل ال�س��بب م�رشوعا كحفر بئر يف ملكه، ف�سقط فيه �سخ�س، اأو 
بناء بيت �س��عد فيه �س��خ�س ف�سقط، اأو �س��قط عليه حجر بغري فعل فاعل حال البناء وهو 

اأجري يعمل فيه.
فهذ النوع هو: مما فعل، وال�سبب فيه مباح، وال ين�سب اإىل فاعله اإتالف عادًة. وال �سمان وال 

كفارة؛ الأن ال�سخ�س األقى بنف�سه بفعله اإىل التهلكة ال بفعل غريه.
ومثله من رمى نف�س��ه اأمام �سيارة م�رشعة، فال �س��مان وال كفارة؛ الأنه َعِمل حمرما قطعا 
واألقى بنف�س��ه اإىل التهلكة، وذلك عامل مبباح �رشعا وهو ال�س��ري يف الطريق وال ميكن ن�س��بة 

خطاأ اأو تفريط اإليه.
ومثله من عك�س ال�س��ري ف�ساق مركبته يف اجتاه م�س��ادم لغريه، وال ميكن تفاديه فال�سمان 

والكفارة على العاك�س.
ومنه كذلك من غرقت �س��فينته وعليها ركاب كثريون فال �س��مان عليه؛ الأنه عمل بعمل 
م���رشوع اإال اإن ثبت ال�رشر من جهة اإهمال �س��فينته من �س��يانة ونحو ذل��ك، وكان ركوبها 

يحتمل اخلطر الكثري.
فاحلا�سل من هذا النوع اأن تكون قاعدته: االأفعال امل�سرتكة يف االإتالف ال�سمان منها على 
فاع��ل الفعل املحرم �رشعا؛ الأنه األقى بنف�س��ه اإىل التهلكة، وال �س��مان على من فعل الفعل 

امل�رشوع املباح من كل جهة اأ�سلية اأو طارئة.
وقولنا »اأ�سلية«: اأي اأ�سل الفعل على امل�رشوعية واالإباحة.

وقولنا »طارئة«: اأي الطوارئ التي قد يتغري بها احلكم من االإباحة اإىل املنع كركاب �س��فينة 
متقادمة تغرق اإذا تعر�ست حلادث عادي ال يغرق مثله، فغرقها الأجل تقادمها وعدم �سيانتها 

ال للحادث.
فهنا يتغري حكم االأ�س��ل وهو االإباحة اإىل حكم املنع لعار�س اأجنبي هو التقادم امل�رش الذي 

ال يت�سامح يف مثله، بل ي�رش مثله عادة.



795املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 795املقدمة فـي فقه الع�رص794 املقدمة فـي فقه الع�رص 794

وعلى هذا التاأ�سيل نقول:
اإن اأ�س��حاب امل�سانع وال�رشكات الذين ي�س��غلون اليد العمالية اأ�سل عمل الطرفني العامل 

و�ساحب العمل مباح م�رشوع.
فاإذا ح�سل تلف للعامل يف ع�سو ووقع عليه ال�رشر يف عمله فال يخلو من ثالث �سور:

االأوىل: ع��دم ارت��كاب غريماأذون فيه فتثبت هن��ا االإباحة التامة م��ن كل اجلهات، فالعامل 
حم�س��ن غري م�سيء، و�ساحب العمل حم�سن غري م�س��يء، فاآالته م�سونة ال ميكن اأن يرتتب 

عليها �رشر يف االأ�سل.
ففي هذه امل�ساألة ال �سمان على �ساحب العمل؛ الأنه حم�سن نثھھ ھ ھ ے ےۓمث 

)البقرة(، ونثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(، وت�سمينه اإ�ساءة.
اأما العامل فهو حم�سن كذلك والله يقول نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(، 
فقطع يده بحادث يف امل�س��نع مثال مع اإح�س��انه يف م�سالك االأمان والعمل يقت�سي االإح�سان 

اإليه باالأمر.
ويكون االإح�س��ان ممن اأح�سن اإليه العامل وهو �س��احب العمل، فح�سل تبادل االإح�سان من 
ن �ساحب العمل بق�س��ا�س وال دية، فيجب هنا مبلغ مايل مقابل  الطرفني، فالعامل ال ُي�س��مِّ
ال�رشر تعاونا ال �س��مانا، والتعاون على الرب والتقوى واجب يف اجلملة اإح�س��انا الأمر الله به، 
وت�سميته تعوي�سا ال �سمانا؛ الأن ال�سمان يوجب كمال الِعو�س املقدر �رشعا من اأر�س اجلناية 

بخالف التعوي�س فهو قائم على ال�سلح والرب.
احلالة الثانية: اإن كان االإح�س��اُن من �س��احب العمل ب�س��المِة اآالته وغلبة اأمان ا�س��تعمالها 
لكن ق�رش العامل فاأدخل نف�س��ه يف حمل ال ميكن دخوله اإال بتلف �س��يء منه، فهنا ال �سمان، 

والعامل ملق بنف�سه اإىل التهلكة ويندب التعاون يف التعوي�س.
ه باإتقان واأمان يف عمل��ه بال خمالفة وال  احلال��ة الثالثة: ثبوت االإح�س��ان من العامل ِب�َس��رْيِ
تفريط، ووقع اخللل من جهة �ساحب العمل بتق�سريه باتخاذ اإجراءات ال�سالمة لعماله بحيث 
يكث اأو ميكن الأجل التق�س��ري يف ال�س��يانة من حدوث اإتالف، اأو �رشر على عامل �سببه ترك 

ال�سيانة قطعا اأو غلبة.
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فهذا يحكم فيه بال�س��مان على �س��احب العمل؛ الأنه ت�س��بب يف االإلقاء بغريه اإىل التهلكة، 
ففعله غري م�رشوع بطروء هذا اخللل.

هذا ما فتح الله به من النظر يف هذه امل�ساألة، والله اأعلم.
ودفعا ملف�س��دة االختالف فينبغي �سن ن�س��و�س قانونية اأو �رشطية يف العقد، فاإن ن�س لزم 

اإال على باطل.
سابعا: الدرجات الوظيفية:

الدرجة الوظيفية حق يرتتب عليه مال باالإجارة.
ف��اإن اأراد التنازل عنها الآخر موؤهل ج��از، ولو بعو�س؛ الأن الله اأحل البيع نثٹ ٹ ٹمث 
)البقرة:275(، وهذا عموم، واالأ�سل حل كل بيع كلي نافع وهذا منه، واالأ�سل عدم املانع، ومل 

نقل جتارة ومل ن�ستدل بن�سها؛ الأن بيع مثل هذه ال يق�سد به التجارة عادة.
ثامنا: حقوق االرتفاق:

وحق��وق االرتف��اق يف االأموال كحق ال���رشب وال�س��قي واملداخل واملخ��ارج حقوق تابعة 
لالأموال، ويجوز التنازل عن �سيء من ذلك مبال؛ الأنه يجري جمرى املال.

والأن االأ�س��ل االإباحة العامة، ومن ادعى التحرمي لزمه الدليل ال�سحيح ال�رشيح اخلايل عن 
املعار�س.

تاسعا: حق التصويت في شركات األسهم:
وحق الت�س��ويت يف �رشكات االأ�س��هم للمالك اأو نوابهم جرى العرف اأال يتنازل عنها مبال، 

والعرف عادة حمكمة يقرها ال�رشع، فاإن تغري جاز على اأ�سل االإباحة.
عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم:

وحق النِّظارة على مال الوقف واليتيم ال مانع من املعاو�سة عنه مبال الآخر كفء لذلك، وهو 
اإكرام واإح�سان.

الحادي عشر: حق حاضر القسمة:
ومن ح�رش ق�س��مة امل��ال فحقه اإعطاوؤه منه بالن���س نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )النساء(.



797املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 797املقدمة فـي فقه الع�رص796 املقدمة فـي فقه الع�رص 796

الثاني عشر: الحق العام والحق السيادي:
واأما احلقوق العامة للدولة، اأو احلقوق ال�سيادية، فالقاعدة فيها اأن الدولة تت�رشف فيه مبا 
يخدم عامة ال�س��عب، وما جرى العرف الر�سمي الدويل واملحلي على املعاو�سة عليه جاز 
كحق��وق االأجواء واملياه االإقليمية وح��ق املرور من اأر�س الدولة، وحق امل�س��ايق واملعابر 

ونحو هذا.
فاإنها حقوق �سيادية كربى جتري فيها معاملة العرف الدويل ب�سعر املثل، ويحرم دونه؛ الأنه 

خالف النظر اإال ما يت�سامح فيه وال يعد اإ�رشارا.
ويحرم التنازل عن اأي حق من ذلك بال عو�س اإال فيما جرى العرف االإن�ساين والدويل عليه، 

كنقل االإغاثات وموادها واحلمالت االإن�سانية.
وكل حق عام �س��حيح يتعلق به مال، فاإن ا�س��تغالله للم�سلحة العامة من مقت�سيات عقد 

الوالية الواجب الوفاء نثڑ ککمث )املائدة:1(.
ويحرم التفريط امل�رش مبا ال يت�سامح يف مثله، وي�سمن مرتكبه بح�سبه.

الثالث عشر: حق انتزاع الملكية:
وانتزاع امللكية ال�سخ�سية للم�سلحة العامة بتعوي�س عادل مع �سدة احلاجة له وعدم البديل 
جائز؛ الأن امل�س��لحة العامة مقدمة على اخلا�سة، والإمكان التعوي�س عن امل�سلحة اخلا�سة مبا 

يدفع ال�رشر فجاز.
وقلنا »بتعوي�س عادل«؛ الأنه اإن خرج عن العدل حرم انتزاع امللكية؛ الأن الله حرم اأكل اأموال 

النا�س بالباطل، واأجاز جتارة مر�سية، وهذه لي�ست كذلك.
وقولنا »مع �س��دة احلاجة العامة« �رشط، فاإن مل ت�ستد احلاجة حرم انتزاع امللكية ال�سخ�سية؛ 

الأنه عدوان و���رشر نثۈئ ېئېئمث )البق���رة:190(، نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئېئمث )املائدة:2(.

وقولن��ا »وعدم البديل« �رشط؛ الأنه اإن وجد بديل حرم االإ�رشار به، اإذ ال �رشورة ملجئة له، 
واملح�سورات اإمنا تبيحها ال�رشورات، وال �رشورة هنا.
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فاإذا توفرت ال�رشوط جاز، ويكون ذلك من التعاون على الرب والتقوى، والأنه بهذه ال�رشوط 
ُدِفع ال�رشر وُخدمت امل�سالح العامة واخلا�سة، فكان مباحا.

فاإذا اأمرت به الدولة لزم طاعتها يف ذلك املباح املتعلق به م�س��الح عامة غري امل�س��تمل على 
مظامل خا�سة.

والأنه لو امتنع مع التعوي�س العادل و�س��دة احلاجة وعدم البديل اأ�س��بح م�سارا للنا�س بال 
م��ربر ي�س��وغ ذلك، فيكون من نوع االعت��داء وال�رشر، وهو مدفوع ويكون مع�س��ية لويل 

االأمر املاأمور طاعته يف املباح امل�سلحي العام الذي ال يرتتب عليه �رشر خا�س.
والله اأعلم.
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النوع الرابع من األموال: العني، أو األعيان املالية
وهي ما ت�سمى باالأ�سول، وهي ق�سمان:

اأولهما: الثابت، وي�سمل العقار واملباين و�سائر االأرا�سي.
ثانيهما: املنقول، وي�سمل كل املواد اال�ستهالكية واالإنتاجية.

وكالهما ي�سمل اأربعة اأق�سام:
الق�س��م االأول: االأر�س واالأ�س��ول التابعة والالزمة لها، وهي العم��ارة وموادها، والزراعة، 

واملياه، بحرية ونهرية وعامة.
الق�سم الثاين: الثوات الكامنة، وهي النفط والغاز واملعادن.

الق�سم الثالث: االأ�سول االإنتاجية.
الق�سم الرابع: االأعيان اأو املواد اال�ستهالكية.

القسم األول: األرض واألصول التابعة لها
االأر�س هي االأ�س��ل االأول، اأو اأ�س��ل االأ�س��ول املالية، وميكننا اال�سطالح على ذلك؛ الأنها 

اأ�سل االإن�سان نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )طه(.
واأ�س��ل املاء الذي هو اأ�س��ل احلياة نثڻ ڻ ڻ ڻۀمث )النازعات(، نثں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہمث )األنبياء(.
واأ�س��ل كل ما ينبت نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺٿمث )النحل(.
ويتعلق بها اأحكام كثرية، واالنتفاع باالأر�س باأنواع االنتفاعات جائز؛ الأن هذا اأ�سل مق�سود 
من و�س��عها �رشعا نثڱ ڱ ڱںمث )الرحم���ن( اأي: منافعهم من عمارة وبناء 

وغ��ري ذلك، وق��ال تع��اىل نثپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺٿمث )األعراف:74(.

واال�ستخالف يف االأر�س انفرد به االإن�سان بحكم الله وق�سائه يف ذلك، وما �سواه من اخللق 
جنًا وحيوانًا واإمكانات متممات ابتالئية نثۇئ ۇئ ۆئۆئمث )األعراف(.
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فالت�رشف املطلق املباح االنتفاعي مق�سور على االإن�سان.
وقلن��ا »املطل��ق«؛ الأن ت�رشف غ��ريه م��ن املخلوقات مقيد حم�س��ور، فال يح��ق الت�رشف 
اال�س��تخاليف التام املطلق ال مللك وال جن وال حيوان، فاملالئكة �س��يارون نورانيون مكلفون 

جبلة وال �سكن لهم يف االأر�س؛ لعدم حاجتهم لل�سكن اأ�سال.
واجلان وال�سياطني ناريون من مارج من نار �سكنهم من االأر�س لالبتالء ال لال�ستخالف بال 

معار�سة الت�رشف االإن�ساين اال�ستخاليف يف االأر�س.
واحليوان ل��ه حقه من االأر�س نثۆئ ۆئ ۈئۈئمث )عب���س(، »وال هي تركتها تاأكل من 

خ�سا�س االأر�س«)1(.
ول��كل رزق وحق حياة، ولكل م�س��تودعاته و�س��كنه نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿمث )هود(.

وكل م��ا على االأر�س وفيها مملوك لالإن�س��ان ملك انتفاع مب��اح نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.

ومقت�سى امللكية اأن ما على االأر�س وما فيها مال يتملك وينتفع به. ثم هو اأق�سام:
فما يتملك للفرد نوع، وما ال ميكن لفرد متلكه بل لتجمع خا�س، اأو ملجتمع، اأو ل�سعب كاملال 
الع��ام، اأو الأمة كالعربية واالإ�س��المية وهو املل��ك الدويل برا وبحرا وج��وا، ومنه ما ال ميكن 
متلكه لفرد اأو جمتمع اأو �سعب اأو اأمة بل هو مملوك على جهة اال�سرتاك العام االإن�ساين، فلكل 

االنتفاع به بال �رشر بانتفاع اآخر كاملياه البحرية الدولية، واالأجواء الدولية.
وامللك لالأر�س على �سبع درجات:

االأوىل: امللك االأ�سلي، وهو لله تعاىل.
الثانية: امللك االإن�ساين، وهو باال�ستخالف املن�سو�س.

الثالثة: امللك الدويل.
الرابعة: امللك العام، وهو املال العام.

اخلام�سة: امللك املجتمعي.
1- تقدم خترجيه.
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ال�ساد�سة: امللك امل�سرتك اخلا�س.
ال�سابعة: امللك اخلا�س.

فاأما االأول فهو قطعي ظاهر، وكذا الثاين غني عن ال�رشح.
واأما امللك العام فقد تكلمنا عنه يف فقه الدولة يف فقه املال العام.

واأم��ا امللك ال��دويل فهو ما متلك��ه كل دولة من اأر�س تقي��م عليها �س��يادتها ودولتها ولها 
الت�رشف التام بها وفق امل�س��لحة العامة املعتربة؛ الأن ت�رشف الوالة منوط بامل�س��لحة العامة 

اخلال�سة اأو الراجحة.
فالدولة مكلفة بالفر�س العيني بالدفاع والدفع والنهو�س بالبالد، واحلفاظ على اأرا�س��يها 

و�سيادتها وثرواتها ومواطنيها وقاطنيها وم�ساحلها كافة نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳمث )احلج(.

فاالأمر باملعروف والنهي عن املنكر هي �سيا�سة االإ�سالح العام يف كل ما حتتاجه البالد.
وملكية الدولة على اأرا�سي وطنها ال تخول لها بيع �سيء من اأر�س الوطن اأو التنازل عنه 

لدولة اأخرى؛ الأن ملكيتها ناجتة عن الوالية على ال�سعب.
والوالية وكالة ونيابة قائمة على النظر امل�سلحي، وباطلة يف ال�رشر، وهذا من اأ�سد ال�رشر 
واأعاله اإال اأن يكون بتفوي�س �س��عبي عام يف عني ق�سية بعينها لدفع نزاع يف ق�سايا احلدود 

ونحو ذلك.
والدولة لها حق الت�رشف امل�سلحي العام يف اأرا�سيها برا وبحرا وجوا، وفر�س عليها حماية 
احلدود دفعا لل�رشر)1(؛ الأن هذه االأمور من �سيا�س��ة االإ�س��الح العام ودفع املفا�س��د وهي من 

نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  مق�سود 
کگ گ گ گڳمث )احلج(، فهي نوع من االأمر والنهي.

ويح��رم على الدولة اأن تفتح اأرا�س��يها الربية اأو اجلوية اأو مياهه��ا االإقليمية لدولة ل�رشب 
دولة م�سلمة اأو م�ست�سعفني م�ستجريين.

1- من إدخال ضرر على الش��عب من خمدرات أو أمراض أو مواد كيماوية س��امة تضر بالوطن أو أدوية تالفة أو 
عصابات دولية متر عرب احلدود منها وإليها، أو عدوان من دولة على حدودها..
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وال يج��وز التمكني لدول الكفر اأن ت�رشب اأهدافا داخل اأرا�س��ي الدولة؛ الأن هذا من اأعظم 
ال���رشر واأعاله، الأن وجود الدولة قائم على حماية �س��عبها مواطنني وقاطنني وم�س��تجريين 
وعك�س��ه حم��رم، وهو تع��اون على االإث��م والعدوان وخيان��ة الأمانة الوالية وه��و مبطل لها 

ب�رشوطه، والأنه عاد على مقت�سياتها امل�سلحية الكربى باالإبطال.
والأن��ه يحرم قطعا اإعطاء معلومات جمردة للعدو على امل�س��لمني نثٱٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پمث )املمتحنة:1(، وفتح االأجواء اأعظم واأ�سد، فقطعية حترميه اأظهر من تلك.

والأنه اأعظم �س��بيل للكافرين على الدولة امل�سلمة وهو حمرم باأدنى من هذا نثڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )النساء(، وهذا اأمر ب�سيغة اخلرب يفيد اأ�سد التحرمي واأبلغه.

والأن امل�س��لم اأخو امل�سلم ال ي�س��لمه وال يظلمه وال يخذله بالن�س)1(، وهذا اأعظم اخلذالن 
واأ�سده.

وال يجوز للدولة ال�سماح بوجود قوات دولية على اأرا�سيها، الأنه امتهان واإذالل وا�ست�سعاف 
ل�س��يادتها وقرارها و�سعبها واالأمة امل�سلمة جمعاء، وتقوية لعدوها، وهذا حمرم غاية التحرمي 
لعظي��م مفا�س��ده و�رشره، والأن��ه يف اأعلى اأنواع املواالة، فتحرميه اأ�س��د م��ن حترمي مواالتهم 

باإي�سال خرب اإليهم بر�سالة يف اأمر للم�سلمني الذي نزلت فيه املمتحنة.
واخلالفات احلدودية بني دويالت العرب وامل�س��لمني فر�س حلها داخليا ب�س��لح عادل ملزم 

لعموم نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉمث )احلجرات:10(.
وقلن��ا داخليا؛ الأن تدويلها مفا�س��ده اأكرب من م�س��احله بالتجربة الواقع��ة، كاأدائه اإىل اإذكاء 
الفتنة من اأطراف دولية لها م�س��لحة يف ذلك، وكا�س��تغالله كورقة �سغط على الدولة يف 

ق�سايا خمتلفة.
وق��د ينته��ي االأمر باإنزال قوات دولي��ة بذريعة ف�س النزاع وحفظ ال�س��الم، وهذا غايٌة يف 

التمكني على رقاب امل�سلمني.
واإذا احتلت دولة كافرة جزءا من اأرا�س��ي دولة م�سلمة وجب على اأهل االإ�سالم النفري العام 

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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دوال و�سعوبا، فاإن عجزت الدولة عن الدفع تعني على امل�سلمني دوال و�سعوبا الدفع جهادا يف 
�س��بيل الله مبا يدحر االحتالل نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )البقرة:190(، 
نثٻ ٻ پ پپمث )البق���رة:191(، نثې ې ې ېىمث )التوبة:13(، 

نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )احلج:40(.
وفر�س اأن تتكتل دول االإ�س��الم على ذلك نثھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنف���ال(، ف��اإن مل يقم حكام الدول االإ�س��المية بالدفع 
والتحالف، وجب عند ا�ستطاعٍة واأمن فتنٍة خلع معرقل وخمذل ومثبط منهم؛ الأن بقاءه يفتح 
ما حذر الله منه يف الن�س نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنفال(.

والفتنة اأ�س��د من القتل بالن�س، والف�س��اد الكبري واجب دفعه، ويحرم طاعة مت�س��بب فيه، 
وواليته حمرم حلرمة طاعته نثہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث 

)الشعراء(.
واأي حاكم لدولة م�س��لمة ي�س��د عن اإيجاد حتالف دول االإ�س��الم يعترب �رشعا م�س��ببا 
لوقوع الفتنة والف�س��اد الكبري يف االأر�س املحذر منه يف الن�س، وما ال يتم الواجب اإال 

به فهو واجب.
وعزله يكون عرب موؤ�س�س��ات الدولة املخولة بذلك اأو بثورة �س��لمية �سعبية عامة اإن غلبت 

م�ساحلها على مفا�سدها ويحرم اخلروج امل�سلح لغلبة �رشره.
وفر�س االآن اأن توجد الدول العربية االإ�سالمية حلفا مدنيا وع�سكريا بينها لتحقق العلة يف 

الن���س ووجودها بتحالف دول الكف��ر نثھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )األنفال(.

واحللف الع�س��كري ي�سمل قوات م�س��لحة حديثة تكافئ القوى الدولية حلماية دول العرب 
وامل�سلمني.

واحللف املدين ي�س��مل كافة و�سائل النه�سة احلديثة التعليمية واالقت�سادية والتكنولوجية 
وال�سناعية وغريها.
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ويق��وم احللف املدين باإيجاد �رشكات كربى حديثة للتنقي��ب عن الثوات يف البالد العربية 
واالإ�س��المية عو�س��ا عن ���رشكات دول الهيمنة؛ الأنه يحقق متام امل�س��لحة للم�س��لمني، وما 
حقق متام امل�سلحة طلب وق�س��د �رشعا؛ الأنه من االإح�سان نثھھ ھ ھ ے ےۓمث 

)البقرة(، ونثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(.
والأنه يعود بامل�سلحة على دول امل�سلمني و�سيا�ساتها واقت�ساداتها فطلب �رشعا.

والأن امل�س��لمني بع�س��هم اأولياء بع�س نثک گ گ گ گڳمث )التوبة:71(، 
وم��ن املواالة تقوية بع�س��هم بع�س��ا باأنواع القوة، وهذه امل�س��األة منه��ا؛ الأن التعاون يف جمال 
التنقيب عن الثوات النفطية والغازية واملعدنية من اأهم ركائز القوة املعا�رشة ف�سال عما يتبع 
ذلك من ت�سغيل لليد العاملة ون�ساط اقت�سادي وبنية حتتية، وهذه م�سالح كربى عامة فوجب 
اأن تتعاون دول االإ�سالم يف ذلك، وهو م�سمول بعموم نثەئ وئ وئ ۇئۇئمث )املائدة:2(.

وكل من دخل اأر�س الدولة من امل�سلمني فهو اآمن.
ويحرم طرده اأو �سجنه اإال مف�سدا.

اأما غري هذا من اأهل االإ�س��الم فاالأ�س��ل حرية دخولهم وتنقلهم يف اأرا�س��ي اأي دولة عربية 
واإ�سالمية، باجلواز اأو البطاقة ال�سخ�سية؛ الأن الله اأباح ذلك على وجه العموم نثڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )العنكبوت:20(، نثٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄمث )امللك(.
والأن اأر�س االإ�س��الم اأورثها الله الأهل االإ�س��الم ال�ساحلني نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )األنبي���اء(، واأهل االإ�س��الم مق�س��ودون بهذا 
الأنه نزل الن�س اإليهم وي�س��تحيل اأن يراد غريهم، لنق�س املعنى مق�س��ود ال�رشع من التمكني 

للموؤمنني، اإذ يكون املعنى: كتب اأن االأر�س يرثها عباده غري امل�سلمني، وهذا حمال.
والأن التمكني واإزالة اخلوف مق�س��ود �رشعي الأهل االإ�سالم نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )النور:55(.
وطرد و�س��جن م�سلم م�س��امل غري فار بف�س��اد اأو جناية ملجرد دخوله دولة عربية واإ�سالمية 
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ب��دون تاأ�س��رية من اأنواع املظامل؛ الأنه منع مل�س��لم م��ن حق مباح بال م�س��لحة معتربة �رشعا 
�س��وى الع�س��بية الوطنية، وزيادة القطيعة والفرقة بني بني االإ�س��الم م��ع فعل االأمم غريهم 
الي��وم من الكافرين نقي�س ذلك، فاأجازوا ملواطني دولهم الدخول اإىل بع�س��ها مبجرد البطاقة 

ال�سخ�سية.
وفعلهم معلل بامل�س��لحة الوطنية املدرو�س��ة املعتربة؛ الأنه يحقق م�سالح كبرية يف الوحدة 

واجلماعة والتحالف املدين والع�سكري.
ف��دل على اأنه م�س��لحة معت��ربة، وهي من مف��ردات امل�س��الح اخلادمة للتحال��ف واملواالة 

املق�س��ودة يف قوله تع��اىل نثھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆۆمث )األنفال(.

وال مانع من اتخاذ اإجراءات لدفع املفا�س��د حال التنقل ال منعه البتة، اأو تع�س��ريه باإجراءات 
تخدم املفا�سد كالفرقة والقطيعة بني دول االإ�سالم واأهلها.

ومن دخل بالد امل�س��لمني من غري امل�س��لمني بتاأ�س��رية، فهو اآمن ال يجوز االعتداء عليه باأي 
نوع من العدوان، �س��واء كان كتابيا اأو وثنيا اأو ال دينيا، جاء لعمل دبلوما�س��ي اأو ل�س��ياحة اأو 

زيارة اأو لتجارة اأو غريها.
ومن اأخفر اأمنه فاعتدى عليه فهو �س��امن، وعليه لعنة الله ور�س��وله واملوؤمنني بالن�س)1(، 

وقد ق�سى عمر بقتل من قتل حماربا كافرا اأعطي االأمان)2(.
ويج��وز التنقل والس��فر يف األرض ألي إنس��ان يف االأ�س��ل نثڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓمث )العنكبوت:20(.
فاإن كان ملع�س��ية اأو اإ�رشار باآخر حرم نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.
وقلنا التنقل وال�س��فر لي�س��مل النوعني: ما له حكم ال�س��فر وما لي�س له؛ وذلك الخت�سا�س 

امل�سافر باأحكام ق�رش ال�سالة الرباعية وجمع الظهرين والع�سائني تقدميا وتاأخريا لثبوته.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.
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ويج��وز الق�رش عند خوف فتنة الذين كف��روا بالن�س نثی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يثحجمث )النساء(.

ويفطر امل�س��افر رخ�سة ويق�سي �س��وم الفر�س نثۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭمث )البقرة:185(.

واإذا ركب دعا نثڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇمث.
. واإذا �سعد نحو جبل كربَّ

واإذا انحدر �سبح الله)1(.
ويكرب اإذا اأقلعت الطائرة وي�سبح حالة ا�ستوائها وهبوطها قيا�سا لعدم الفارق املعترب.

والهج��رة اإىل اأر�س جائزة، فاإن كان��ت فرارا من فتنة يف دين وجبت نثڇ ڇ ڍ ڍ 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڱ ڱڱ ڱ ںںمث )النساء(.
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  نثەئ  ولعل��م 

ی ییمث )التوبة:122(.
وجتب اإن مل يتم اإال بها تعلم فر�س عني اأو كفاية، دينا اأو دنيا.

ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓمث  ہ ہ  نثڻ ۀ ۀ  والنظ��ر  وللبح��ث 
)العنكبوت:20(.

وللعربة والبحث نثں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہمث )النمل(.
ولطلب الرزق نثچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍمث )املزمل:20(.

وجلهاد نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )املزمل:20(.
ولعالج؛ الأنها و�سيلة اإىل دفع ال�رشر.

نثڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎڎ ڈ ڈژمث  اأو نه��ارا  لي��ال  ال�س��ري  ويج��وز 
)الصافات(.

واإذا �س��ار يف الثل��ث االأخري من الليل اأو ال�س��حر دع��ا باملاأثور »عياذا بالله م��ن النار: اللهم 
1- أخرجه البخاري برقم 2993 عن جابر بن عبداهلل È قال: كنا إذا صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحنا.
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�ساحبنا يف �سفرنا«)1(.
واالآثار التاريخية يف االأر�س يحافظ عليها؛ الأنه حتقيٌق ملق�سود ال�رشع يف االأمر نثں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہمث )النم���ل(، وال نظر اإال بوجود هذه االآثار، واالأمر 

باإتالف االأ�س��نام هو ملا كانت تعبده العرب يف مبعث حممد å، ولذا مل ياأمر بهدم اأ�س��نام 
ومعبودات القرى البائدة ملا مر عليها، وقد ب�سطنا هذا يف غري هذا املو�سع)2(.

وت�ستغل االآثار �سياحيا، وال يجوز الأحد بيعها بل هي ملك عام للدولة.
وينتق��ل ع��ن اأر�س فرارا من مع�س��ية ال ميك��ن تركها اإال بذلك حلدي��ث »اأن رجال من بني 

اإ�رشائيل قتل مئة نف�س....«)3(.
واأخ��ذ جن�س��ية دول��ة اأخرى جائز ول��و دولة كفر؛ الأن و�س��ف الدين والوطن ال يت�س��ادان 
ك�س��هيب الرومي، وحديث »اأنا بريء ممن اأقام بني ظهراين امل�رشكني«)4( حممول على ما قبل 

الفتح لعموم »ال هجرة بعد الفتح«)5(، اأو على بلد حمارب الأنه قد ي�ساب ويهدر دمه)6(.
والفس��اد يف األرض محرم بأنواع��ه نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.
واإذا �سنفت اجلرمية ف�س��ادا يف االأر�س فحدها حرابة نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ 

1- أخرجه مسلم برقم 7075 عن أبي هريرة Ê أن النيب å كان إذا كان يف سفر وأسحر يقول »مسع سامع 
حبمد اهلل وحسن بالئه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا باهلل من النار«.

2- انظر فقه »الفن وفقه السياحة« من كتابنا هذا.
3- أخرج��ه البخ��اري برقم 3470 عن أبي س��عيد Ê عن النيب å قال: كان يف بين إس��رائيل رجل قتل 
تس��عة وتس��عني إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فس��أله فقال له هل من توبة قال: ال فقتله فجعل يسأل فقال له 
رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه املوت فناء بصدره حنوها فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فأوحى 
اهلل إىل هذه أن تقربي وأوحى اهلل إىل هذه أن تباعدي وقال قيس��وا ما بينهما فوجد إىل هذه أقرب بش��رب فغفر له. 

وهو يف مسلم برقم 7184.
4- تقدم خترجيه.
5- تقدم خترجيه.

6- أنظر »فقه األقليات«.
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گگ گ گ ڳڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.

ويحافظ على جمال األرض عمارة وبيئة لعموم »اإن الله جميل يحب اجلمال«)1(.

ويجوز يف األصل أنواع الزخارف املعمارية واالأ�سكال والزينة نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤمث )األعراف:32(.
وارتفاع بناء مباحٌ كناطحات �س��حاب، وحديث »يتطاولون يف البنيان«)2( اإخبار ال ذم، وال 

تلزم احلرمة بكون ذلك من اأ�رشاط ال�س��اعة؛ لورود م��ا لي�س مبحرم وهو من اأ�رشاطها كحكم 
على منهاج النبوة واملهدي، وتقارب الزمان، وعودة جزيرة العرب مروجا واأنهارا.

واالستثمار يف املستغالت املعمارية جائز؛ الأن التجارة مباحة، وهذا منها.

ويراعى يف الفنادق وامل�ستغالت عدم احتوائها على حمرم كخمر ودعارة.

واالعت�س��امات يف ال�س��احات وامليادين العامة مباحة، لتحقيق م�سالح ودرء مفا�سد عامة. 
وينظ��ر العلماء م��ن اأهل االجتهاد يف ذلك الزمان ويف تلك البلدة، وقولهم هو املعترب يف ذلك 
حتليال وحترميا بالنظر واملوازنة بني امل�س��لحة من االعت�س��ام، وال�رشر الذي قد يلحق باملارة 

واالأحياء، اأو ال�رشر العام، وقد �سبق احلديث عن هذا ب�سيء من التف�سيل يف مو�سعه.
ومن اعتدي على اأر�س��ه بغري حق دافع، فاإن تعذر دفع ال�رشر ق�س��اء فاإن �سال عليه معتد 

باغ رده مبثله نثک کک ک گگ گ گڳڳمث )البقرة:194(.
ومن قتل دون ماله فهو �سهيد بالن�س)3(.

وألرض الجزيرة اأحكام خا�سة، وحدودها كما اأفاده ابن االأعرابي واعتمده اجلمهور من عدن 

يف اليمن جنوبا اإىل بحر ال�س��ام �سماال، واإىل بحر اخلليج والعراق بنهريها، وحدودها ال�سامية 
�رشقا، اإىل االأردن وال�سام املتاخم له وبحر جدة والبحر االأحمر غربا)4(.

1- تقدم خترجيه.
2- هو يف الصحيحني وقد تقدم خترجيه.

3- تقدم احلديث وخترجيه.
4- انظر معجم البلدان )137/2( وما بعدها، ط/ دار الفكر.
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الملك المجتمعي
وما ال يتملكه فرد كاملال العام واملرافق املجتمعية نوعان:
اأما االأول فب�سطنا اأحكامه يف فقه الدولة، وهو املال العام.

واأما الثاين فهو امللك املجتمعي، وهو ما توافق النا�س عادة على اأن يكون م�سرتكا يف املنفعة 
بينهم كاملراعي واملحاطب وامل�ساقي.

وهذه مق�سودة يف احلديث »النا�س �رشكاء يف ثالثة املاء والنار والكالأ«)1(.
وكذا الطرقات العامة، واملواقف، واحلدائق، واملتنف�سات، ونحو هذا؛ فال يباع وال يوهب، وال 
يوقف، بل يكون منفعة للمجتمع. وقريب منه امللك اخلا�س امل�س��رتك بني طرفني مالكني، من 

مداخل وخمارج ومنافذ االأموال ومراعيها وتوابعها من ال�سجر واحلجر.
الملك الخاص المتعلق باألرض وأحكامه:

ويتعل��ق بامللك اخلا�س لالأر�س عقود واأحكام اأظهرها الثوة الزراعية وا�س��تثمارها، ومنها 
املزارعة، وامل�س��اقاة، واالإيجار، واإحياء املوات، والرهن، والوقف، والهبة، واالأر�س املغ�سوبة، 
وال�سفعة، والزكاة، وامل�ستغالت، واال�س��تثمار بيعا و�رشاء، وكنز االأر�س اململوكة وثرواتها، 

وانتزاعها للم�سلحة العامة ا�سطرارا بتعوي�س عادل مر�س.
وجتري هذه االأحكام يف االأر�س العامة للدولة بح�سبها اإال الزكاة.

1- قولنا »الناس ش��ركاء..« دليله أحاديث منها ما أخرجه ابن ماجة برقم 2473 عن أبي هريرة، أن رس��ول اهلل 
å قال: ثالث ال مينعن: املاء، والكأل، والنار. قلت: وس��ند حديث أبي هريرة صحيح، وقد صححه العراقي 
وتبعه املناوي كما يف فيض القدير )412/3(، وقال الضياء إس��ناده جيد ونقله عنه ابن امللقن )113/2(، وصححه 
البوصريي يف مصباح الزجاجة برقم 876. وهو ش��اهد صحيح حلديث ابن عباس عند ابن ماجة برقم 2472 قال: 
قال رس��ول اهلل å: املس��لمون شركاء يف ثالث: يف املاء، والكأل، والنار، ومثنه حرام. قال أبو سعيد: يعين املاء 
اجلاري. قلت: وإمنا جعلنا هذا احلديث –أعين حديث ابن عباس- يف الش��واهد ملا يف س��نده من الضعف، وله 
 å قال: قال رسول اهلل å شاهد صحيح عند أمحد برقم 23132 عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النيب
»املس��لمون ش��ركاء يف ثالث يف املاء والكأل والنار«. قلت: وسنده صحيح رجاله ثقات، ثم اطلعت على قول احلافظ 

يف الدراية برقم 987: ورجاله ثقات.
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األحكام الزراعية:
الثوة الزراعية نعمة يتعلق بها الوجود الب�رشي �رشورًة، فهي من ال�رشوريات التي يتعلق 

بها حفظ احلياة، وهي اأربعة اأق�سام: احلبوب، والفاكهة، والنخيل، والنبات.
وهي مجموعة يف قوله تعاىل نثڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

ۀ ہ ہ ہہمث )الرحمن(.
فذكر الفاكهة والنخل واحلب، والنوع الرابع النبات، وهو الريحان)1(.

وكل ما يف القراآن راجع اإىل هذه االأربعة باال�ستقراء.
وراأ�س الفواكه الرمان واالأعناب والزيتون، ولذا ا�ستقلت بالذكر.

والنخ��ل نوع م�س��تقل لي�س بفاكهة، وال حب��وب؛ بل هو جامع للنوع��ني التفكه والتقوت، 
ويغني عن فاكهة وقوت جلمع ثمرته ما تفرق فيهما من خوا�س النوعني.

وف��رض على الدول��ة العناية بالث��روة الزراعية لقيام اأكرب امل�س��الح العام��ة على االأمن 

الغذائي، والأن املقيا�س الدويل املعا�رش للقوى العاملية هو مبيزان االأمنني الغذائي والقومي.
وقد جمعا يف قوله تعاىل نثپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿٿمث )قريش(.
واأر�س الدول العربية خا�س��ة واالإ�سالمية عامة مهياأة لنه�س��ة اإنتاجية زراعية؛ اإذ االأنواع 

االأربعة من الثوة الزراعية م�ستوعبة فيها.
وال ي��زرع بع�س��ها يف غريها البت��ة كالنخي��ل، اأو بجودتها كالزيتون فه��ي اأر�س طيبة 
مبارك��ة نثٿ ٿ ٹ ٹٹمث )س���بأ(، نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژمث 

)س���بأ:18(، نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  نثۈ  )اإلس���راء(،  ٹٹمث  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ۅۉمث )البقرة:61(.
1- الرحيان يف قول أهل العلم: قيل الرزق. وهذا قول األكثر منهم ابن عباس وغريه. وهذا القول يشمل كل نبات 
ألنه رزق فيه ألوان املنافع، وقوٌل آخر أنه األخضر من الزرع. وهو يدل على اعتبار اخلضرة يف كل نبات خضرة، 

فدل على ما قلنا. راجع تفسري اآلية يف تفسري ابن جرير وابن كثري والبغوي والقرطيب والكشاف.
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والربكة يف اليمن وال�س��ام وبالد احلرمني ثابتة بدعوة ر�س��ول الله اإبراهيم وحممد عليهما 
ال�سالة وال�سالم)1(.

ودعا å لليمن وال�سام »اللهم بارك ل�سامنا وميننا ثالثا«)2(. وهذه نعم متكينية.
واالإعرا���س ع��ن النعم اإعرا�س عن �س��كر املنع��م واإيذانا بعذاب��ه نثڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃمث )إبراهيم(.
وإهمال الحرث الزراعي موؤد اإىل مفا�س��د كثرية من اإ���رشار بالرتبة، وتعطيل لليد العاملة 

ووف��رة البطالة واحتي��اج الدولة اإىل غريها ل�س��د عجزها غذائيا، وقد ترته��ن قراراتها لدول 
الهيمنة.

وإذا فس��دت األرض الزراعية هلكت الثوة احليوانية وت�رشر ال�س��عب، وهذا ف�س��اد حمرم 

ککمث  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  نثڇ 
)البقرة(.

وال يج��وز اس��ترياد م��واد ض��ارة بالرتب��ة الأنها م��ن اخلبائ��ث نثڈ ڈ ژمث 

)األعراف:157(، ويعاقب خمالف، وتراقب الدولة االأ�س��مدة الزراعية وكيفية ا�ستعمالها دفعا 
الإف�ساد االأر�س واملحا�سيل.

واس��تصالح األراض��ي الزراعي��ة مش��روع باالأمر، واالأ�س��ل في��ه الوج��وب »ليزرعها اأو 

ُيزرعها«)3(.
وكذا استصالح األرض امليتة »من اأحيا اأر�سا ميتة فهي له«)4(.

1- م��ع وف��رة مياه نهرية عظمى يف دجلة والفرات والنيل والوفرة الباطنة وس��يل وغيل وعني وكثرة س��قيا دائمة 
مساوية وتنوع مناخ وتضاريس.

2- أخرج��ه البخ��اري برقم 1037 عن نافع، عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا يف ش��امنا ويف ميننا قال، قالوا ويف 
جندنا قال: قال اللهم بارك لنا يف شامنا ويف ميننا قال، قالوا ويف جندنا قال: قال هناك الزالزل والفنت وبها يطلع 

قرن الشيطان.
3- أخرجه مس��لم برقم 3998 عن جابر بن عبداهلل قال: قال رس��ول اهلل å »من كانت له أرض فليزرعها فإن 

مل يزرعها فليزرعها أخاه«.
4- تقدم خترجيه.



813املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 813املقدمة فـي فقه الع�رص812 املقدمة فـي فقه الع�رص 812

واملزارعة واملساقاة االأ�سل فيهما نثٹ ٹ ٹمث )البقرة:275(، نثڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
فاالأر�س الزراعية اإن �ُسلِّمت ملن يعمل فيها باالأجرة فالعقد جائز اأ�سله عقد االإجارة.

واالإج��ارة عقد بي��ع الأنها بيع منفعة وجوازها على تخريج اأنه��ا اإجارة قد يرفع اخلالف؛ الأن 
االإج��ارة جائزة بال خالف، وت�س��ميتها مزارع��ة ال يغريِّ حكمها ال�رشع��ي، واأجر االأجري يدفع 

بح�سب االتفاق؛ فجاز نقدا، وجاز جزءا من مناء كاأجري امل�ساربة.
واملساقاة هي دفع أرض بها شجر لعامل بعو�س من ثمرتها.

واخل��الف القدمي فيهم��ا -اأي املزارعة وامل�س��اقاة- م�س��طرب ال�س��طراب حديث رافع يف 
املزارعة.

وم��ا كان كذلك اأخذنا منه ما وافق االأ�س��ل نثٹ ٹ ٹمث )البقرة:275(، ووافق اأ�س��ل 
النهي عن الظلم والغرر واأكل اأموال النا�س بالباطل.

وال ت�س��ح حينئذ �س��وى رواية »كنا نزارع على االأربعاء واجلداول ولك هذه ويل هذه وقد 
تنبت اإحداهما وال تنبت االأخرى فنهينا«)1(.

وه��ذا النهي للتحرمي؛ الأنه ظلم وغرور واأكل الأموال النا�س بالباطل، وت�س��ح رواية الكراء 
بالدنانري والدراهم)2(، ملوافقة متنها االأ�سول.

ويظه��ر حينئ��ذ اأن رواية »نهى عن كراء امل��زارع«)3(، ورواية نهى ع��ن املخابرة، ورواية ما 

1- أخرج��ه البخ��اري برقم 2344، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النيب å نهى عن كراء املزارع فذهب ابن 
عم��ر إىل رافع فذهبت معه فس��أله فق��ال نهى النيب å عن كراء املزارع فقال ابن عم��ر قد علمت أنا كنا نكري 

مزارعنا على عهد رسول اهلل å مبا على األربعاء وبشيء من التنب.
2- أخرج��ه البخ��اري برقم 2346 عن رافع بن خديج، ق��ال: حدثين عماي أنهم كانوا يكرون األرض على عهد 
النيب å مبا ينبت على األربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب األرض فنهى النيب å عن ذلك فقلت لرافع فكيف 

هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم باحلالل واحلرام مل جييزوه ملا فيه من املخاطرة.

3- تقدم قبل قليل.
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ت�س��نعون مبحاقلكم)1(، ورواي��ة »من كان له اأر�س فليزرعها اأو يزرعه��ا وال يوؤاجرها«)2( من 
حدي��ث جابر، كله��ا حممولة على االإجارة بج��زء خارج من االأر�س معني مب��كان معني، وهذا 

حمرم؛ الأنه قد ال ينبت مو�سع منهما، وتبقى ال�سور الباقية على اجلواز.
ودليله اأن ر�سول الله å »عامل اأهل خيرب ب�سطر ما يخرج منها«)3(.

وعاملهم اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى زمن جعفر بن علي بن احل�سني بن علي بن اأبي 
طالب)4(. واأقر معاذ اأهل اليمن على املخابرة)5(.

فتحم��ل جميع روايات النهي على ما ال خالف فيه ال رواية وال فقها مع موافقٍة لالأ�س��ول 
يف االإباحة. وهي ما ذكرنا.

والعقد املربم يف االس��تثمار الزراعي، مزارعة اأو م�ساقاة، االأ�سل فيه االإباحة يف كل زرع 

و�سجر.
فاإن مل يكن لل�س��جر ثمر وال للزرع كالذي يعطى غ��ذاء لالأنعام فيتفق الطرفان على اأجرة 

مقطوعة مقابل العمل.
فاإن كان ُيتاجر يف ورق ال�سجر وامل�ساقاة فيها فهو كالثمرة.

واإطالق الثمر على الورق والزهر �سحيح بلغة القراآن نثگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱںمث )النحل:69(.

1- ه��ي رواي��ة من حديث رافع يف صحي��ح البخاري برقم 2339 قال دعاني رس��ول اهلل å قال: ما تصنعون 
مبحاقلك��م قلت نؤاجرها على الربع، وعلى األوس��ق من التمر والش��عري قال: ال تفعل��وا ازرعوها، أو أزرعوها، أو 

أمسكوها قال رافع قلت مسعا وطاعة.
2- تق��دم ونعي��د ذكره هنا هلذه الزيادة »وال يؤاجرها« أخرجه مس��لم برق��م 4001 عن جابر Ê قال: قال 
رس��ول اهلل å »من كانت له أرض فليزرعها فإن مل يس��تطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه املسلم وال 

يؤاجرها إياه«.
3- تقدم خترجيه.

4- أخرجه ابن ماجة برقم 2463 بس��ند صحيح إىل طاووس أن معاذ بن جبل أكرى األرض على عهد رس��ول اهلل 
å، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، على الثلث والربع، فهو يعمل به إىل يومك هذا.

5- انظر بداية اجملتهد )223/2(.
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والزرع املعد لطعام االأنعام مما ال يثمر يجوز دفع اأجرته بجزء م�س��اع منه كثلث وربع على 
االأ�سل يف االإباحة ب�رشط الرتا�سي، واالأ�سل عدم املانع الناقل عنه.

وتصح املساقاة واملزارعة يف األنواع األربعة: الفواكه، والنخل، والزرع، وكل نبات يتعامل 

فيه النا�س بذلك وقع التعامل قدميا اأو مل يقع.
اأما الفواكه باأنواعها فظاهر؛ الأن االأ�س��ل االإباحة، وال ناقل �س��حيح ينقل عن هذا االأ�س��ل 

وع�س��د االأ�س��ل بالن�س العام نثٹ ٹ ٹمث )البقرة:275(، ونثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

وامل�ساقاة بيع منفعة من العامل بثمن م�رشوط م�ساع من اإنتاج ال�سجر من ثمرتها.
واإن كان ا�ستثمارا فهي جتارة كامل�ساربة، واالأ�سل يف اال�ستثمارات التجارية احلل بالن�س، 
والن�س مل يف�س��ل، ف�س��مل اال�س��تثمار الزراعي يف �س��جر الفواكه اأو النخل اأو احلبوب اأو 

النبات.
وتقييده��ا بالنخ��ل اأو الكرم اأو بن��وع دون اآخر معار���س للعموم، والن���س ال يعار�س اإال 

بن�س.
��د مبعاملة اأه��ل خيرب، وكانت ثمرتهم النخل؛ الأن التقيي��د ح�رش واإلغاء، فاحل�رش هو  وال ُتَقيَّ

اإعطاء حكم يتناول ما ال يح�سى لفرد منه، واالإلغاء: هو اإلغاء حكمه عما بقي.
وال يكون اإال بن�س �رشيح �سحيح يفيد ذلك.

فاإن كان باملقاي�س��ة االجتهادية على ما هو يف مورد اآخر منع، فال ي�س��ح قيا�س��ه على منع 
بي��ع املعدوم، اأو النه��ي عن الغرر اأو املحاقلة، وهي بيع احلبوب املكيل باحلبوب يف ال�س��نابل 

خر�سا)1(.
الأن ه��ذا يقال يف امل�س��اقاة على النخل؛ الأنه بيع معدوم وفيه غ��رر، فلما اأجازه ال�رشع قوال 
وفعال كان االأ�س��ل قيا�س امل�س��اقاة يف غريها من الثمر عليها؛ الأنها م��ن نف�س بابها؛ فيحكم 
حينئذ مب�رشوعية امل�س��اقاة يف النخ��ل وغريه؛ ال الذهاب اإىل ما يخالف��ه من بيع معدوم كبيع 
1- أخرجه البخاري برقم 2207 عن أنس بن مالك Ê أنه قال نهى رسول اهلل å عن احملاقلة واملخاضرة 

واملالمسة واملنابذة واملزابنة.
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احلمل احلادث بعد زمن، وهو حبل احلبلة اأو بيع ما يف بطون االأنعام)1(؛ لكثة اخلطر والغرر يف 
ذلك املرتتب عليه ال�رشر الفاح�س، بخالف امل�ساقاة واملزارعة فاالأكث ال�سالمة.

وح�س��ول ال�رشر والغرر قليل وجريان العادة االإن�س��انية امل�س��تمرة عل��ى ذلك مفيد لغلبة 
امل�س��الح فيها، بخالف بيع املعدوم مما ال يغلب فيه امل�س��لحة فم��رتوك عادة؛ ل�رشره الغالب، 
فطاب��ق حكُم ال�رشع ما جرت به العادات من امل�س��الح الغالبة كاملزارعة وامل�س��اقاة، ومنع ما 
ُتِرَك عادة لغلبة اأو كثة �رشره وغرره كبيع حبل احلبلة وال�سمك يف املاء؛ لعلة الغرر الفاح�س 

وال�رشر الكثري.
وم��ن املصلح��ة الش��رعية أن تدف��ع الدول��ة االأر�س اإىل من ي�س��تثمرها م��ن ال�رشكات 

واملوؤ�س�سات واالأفراد واجلهات اال�ستثمارية الوطنية لعموم »فليزرعها اأو ليزرعها اأخاه«.
وهذا اأمر واالأ�سل فيه الوجوب، فواجب على الدولة اأحد اأمرين يف اال�ست�سالح الزراعي:

االأول: مبا�رشتها لال�ست�سالح الزراعي.
والثاين: اإبرام عقود مع الغري ا�ستثمارا.

اأم��ا االأول وه��و زراعة االأر�س وا�ست�س��الحها؛ فلالأم��ر يف الن�س، والأنه يحقق امل�س��الح 
الكربى للدولة وال�س��عب من االكتفاء الذاتي يف الغذاء، و�س��وال اإىل االأمن الغذائي، ويدفع 

مف�سدة الفاقة واملجاعة، وذل حاجة �سوؤال اآخر، دولة اأو جمتمعا اأو جهة.
وكل و�س��يلة خادمة لذلك فهي مطلوبة �رشعا بح�سبها من درا�سات واأبحاث وتولية كفء 

واإعداد املعاهد والكليات الزراعية.
وكذا الرقابة على القطاع الزراعي وتاأهيل املخت�سني الزراعيني؛ الأن الو�سائل لها اأحكام ما 

تو�سل بها اإليه.
فاإن مل تبا�رش الدولة بجهاتها املعنية االإ�سالح الزراعي، وجب االأمر االآخر، وهو اإبرام عقود 

1- قولن��ا »ويف بط��ون األنعام« فيه أحاديث منها ما أخرج��ه البخاري برقم 2143 عن عبداهلل بن عمر È أن 
رسول اهلل å نهى عن بيع حبل احلبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج 
الناقة ثم تنتج اليت يف بطنها. ومنها ما أخرجه اإلمام أمحد عن ابن عباس وس��نده حس��ن يف الش��واهد، وله شاهد 

من حديث أبي سعيد اخلدري عند أمحد كذلك ال بأس به يف الشواهد.
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ا�ستثمارية زراعية مع جهات خمت�سة وطنية لعموم »اأو ليزرعها اأخاه«)1(.
وقلن��ا »وطني��ة« الأنه ملفوظ الن���س بقوله »اأخاه«، ف��دل على اأولوية اال�س��تثمار الوطني 
الزراع��ي، وال يلج��اأ اإىل جهات م�س��تثمرة اأجنبية زراعية اإال للحاجة لع��دم كفاية وطنية، اأو 

نق�س تاأهيل اأو خربات.
ويجوز ا�س��رتاط �رشط عادل كت�س��غيل اليد العاملة الوطنية لتحقيق م�سلحة اخلربة واحلد 

من البطالة وتاأهيل اخلربات.
ويوؤق��ت العقد مبا يحقق امل�س��لحة، وال ي�رش الطرفني؛ فاإن ح�س��ل ا�س��تغناء عنهم اأبرم مع 

وطنيني.
ويتفق يف العقود على كل �رشط عادل يحقق امل�سلحة العامة ويدفع ال�رشر.

وقولنا »عادل« الأنه ال �رشر وال �رشار، فال ي�سيق على م�ستثمر، وال ي�رش باملال العام.
ومن امل�س��لحة العامة اأن تدعم الدولة املزارعني وتوفر لهم الت�س��هيالت والتحفيز، ويجوز 
اأن ت�س��رتي الدولة املحا�س��يل الزراعية املحلية اإن ا�ستدعت امل�س��لحة ذلك، اأعني املحا�سيل 

اال�سرتاتيجية كالقمح وال�سكر.
الأن بيع املُزارع لها يف ال�س��وق متعذٌر؛ الأنه يبيعها ب�س��عر التكلف��ة مع ربح فريتفع الثمن 

للمح�سول املحلي فرُيَغُب عنه اإىل اال�سترياد اخلارجي االأرخ�س �سعرا.
فاإذا ا�سرتته الدولة دعمته من املال العام؛ لتوفره يف االأ�سواق ب�سعر مناف�س.

وهذه م�سلحة حتقق االأمن الغذائي، واالكتفاء الذاتي، واال�ستثمار الزراعي الوطني.
وعليهم االعتناء باملح�س��ول من احلبوب والفواكه وغريها مب��ا يحفظها ويدفع عنها التلف؛ 

الأن اإتالفها اإهدار للمال وعبث وهو حمرم.
فتغل��ف وتعلب وتهياأ لها املخازن املركزية حلفظها تربيدا وتخزينا وعناية وت�س��ويقا داخليا 

اأو خارجيا.
وحتديد ما على اجلهة املزارعة، وما على الدولة، اأو اجلهة املالكة راجع اإىل اال�سرتاط العادل 

1- تقدم قبل قليل.
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يف العقد، اأو العرف، اأو ن�سو�س تقنن ذلك، اأو مذهب فقيه.
واأوالها العقود، دفعا للخ�سومة وال�رشر عن الطرفني.

تملك األرض:
وال تتملك االأر�س اإال بالطرق اخلم�س للتملك، وهي بعقد معاو�سة حم�س، اأو غري حم�س، 

اأو تربر وتربع، اأو فر�س، اأو �سبق.
فعقد املعاو�س��ة املح�س هو البيع وال�رشاء باأنواعه. وغري املح�س هو املدفوع يف مهر ونفقة 

وتعوي�س جنايات كاالأرو�س والديات.
واأما التربر والتربع فوقف االأر�س وهبتها.

واأما الفر�س فاملرياث والغنيمة والزكاة.
واأما ال�سبق فهو اإحياء املوات، ونحوه.

ْين. والكالم على هذه العقود يف بابها �سوى االأَِخرْيَ
فامللك إما أن يكون للدولة، اأو للمجتمع، اأو لالأ�سخا�س.

واالأخريان ال مدخل الإحياء االأر�س فيه؛ الأن امللك املجتمعي منافعه عامة للمجتمع، كالطرقات 
العامة، واأرا�سي املرافق واملنابت، وامل�سارح لالأنعام، وغابات االحت�سا�س واالحتطاب، والأنها 

اإذا امتلكت ل�سخ�س ت�رشر العامة.
والأنها لي�ست َمْيتة، النتفاع املجتمع بها.

وأم��ا امللك الش��خصي فال يحق اإحياوؤه متلكا الأحد غري مالكه؛ لعم��وم »اإن اأموالكم عليكم 

حرام«)1(.
واالإ�سافة يف »اأموالكم« اإ�سافة ملك.

والأن الت�رشف يف ملك الغري حمرم اإال باإذنه، وال اإذن هنا، فيكون غ�سبا.
وأما ملك الدولة فهو نوعان:

اأحدهما امللك العام وهو هنا ما املق�س��ود به امللك ال�سيا�س��ي وال�س��يادي، وهي ت�سمل �سائر 

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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االأرا�س��ي داخل حدود الدولة. واالآخر مبلك خا�س م�س��جل با�سم الدولة. وهذا االأخري ال يحيا 
اإال باإذن الدولة.

واالأول يجوز اإحياء امليت منه واإ�سالحه ولو بال اإذن؛ لعموم »من اأحيا اأر�سا ميتة فهي له«.
فإن منعت الدولة ا�ست�سالحه اإال باإذن ُنِظر:

فاإن كان اأمرها تعنتا مع عدم ا�ست�س��الحها للموات؛ فاالأمر باطل؛ الأنه خارج عن امل�س��لحة 
العامة، وت�رشفات الدولة منوطة بامل�سالح العامة واإال بطلت.

والأن��ه ي��وؤدي اإىل اإهالٍك لكثري من االأر�س ال�س��احلة للمنافع من زراعة وبناء وا�س��تثمار؛ 
فحرم؛ الأنه مف�سدة.

واإن كان ا�س��تئذانها تنظيم��ا ودفع��ا ملف�س��دة الع�س��وائية يف التملك جاز؛ الأنها م�س��لحة 
معتربة.

ويجوز أن يُحْييَ املوات مواطٌن مقيم يف الدولة.
ف�س��مل قولن��ا ذلك الذك��ر، واالأنثى، وامل�س��لم، وغري امل�س��لم؛ الأن حق االإحي��اء من حقوق 

املواطنة.
وقولنا »مواطن مقيم« ال ي�سمل غري املواطن يف الدولة امل�سلمة من تاجر مارٍّ باأر�س الدولة، 
اأو �س��ائح، اأو مبع��وث ملهمة مدنية، اأو ر�س��مية؛ فهوؤالء ال يحق لهم اإحي��اء املوات يف اأر�س 
الدولة امل�س��لمة؛ الأن هذا ممنوع بالعرف الدويل الر�س��مي، والعمل بالع��رف جائز بال خمالفة 

لل�رشع، وهو هنا كذلك.
اإذ مق�س��ده اإ�س��الح اأر�س الدولة مبا يعود بالنفع العام على ال�س��عب، واإحياء غري املواطن 
يبطل هذا املق�س��د؛ الأدائه اإىل متلك منفعٍة وعقاراٍت للخ��ارج متلكًا نافذ الت�رشف فيها، وهذا 

�رشر على الدولة.
واالإحياء لالأر�س هو ا�ست�س��الحها بكل ما يعد حياة لها: بالزراعة، واال�س��تثمار، وال�سكن، 

اأو اتخاذ م�سجد.
فالزراعة �ساملٌة لكل ما ينبت من زروِع و�سجٍر مثمر، اأو غري مثمر.

واال�ستثمار ي�سمل: بناء حمطات الوقود، اأو تربية الثوة احليوانية اأو الطيور، اأو امل�سانع، اأو 
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الفنادق واال�سرتاحات، وغري ذلك.
وقولنا »اتخاذ م�س��جد« ال ي�س��مل معبدا اأو كني�س��ة؛ الأنه لي�س يف معنى االإحياء؛ الأن الله 
جعل الكافر ميتا موتا دينيا نثٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )فاطر:22(، اأي: ما ي�س��توي امل�س��لم 

والكافر.
والكني�س��ة هي دار الدين عندهم، فلم يعترب بناوؤها اإحياء لالأر�س بل اإماتة؛ الأن ما هم عليه 

موت بالن�س.
َتة لي�ست الأحد. وشرط إحياء األرض اأن تكون َميِّ

فامليت��ة ه��ي ما ال ينتفع بها بوجه عام وال خا�س، ولي�س��ت ملك اأح��د ال ميت وال حي، كان 
حا�رشا اأو غائبا، ولو تقادم امللك، اإذ التقادم يقوي امللك وال ي�سعفه.

اأو ما هي قريبة من ملكه وحت�سب عرفا وعادة اأنها تابعة لذلك امللك؛ فال اإحياء لها.
ك، وال يعلم لهم بقية  ويعرف امللك باال�ستفا�س��ة، اأو خرب العدول، اأو الوثائق، فاإن اندثر املاُلَّ
وارث، ال من ع�سبة وال رحم، جاز اإحياوؤها ومتلكها؛ الأنها ت�سري حينئذ يف النظر العام للدولة، 
وهو يجوز اإحياء مواته. واإمنا قلنا بالنظر العام الأنه متعلق بعموم نظرها على ال�س��عب احرتازا 

عن النظر اخلا�س الأنه يكون من الدولة يف اأموالها.
ومن اأحيا اأر�سا وملكها ثم اأهملها يف حياته مدة ُيْعَلُم بها زهده وتركه لها؛ جاز لغريه اإحياوؤها؛ 

الأن االأول خالف املق�سود ال�رشعي من اإحياء املوات وهو ح�سول املنفعة عامة، وخا�سة.
فلما عاد ال�سبب وهو االإحياء على املق�سد باالإبطال بطل ما ترتب عليه، وهو امللك.

وقولن��ا »يف حياته« احرتاٌز عما اإذا كان االإهم��ال وقع بعد موته النتقالها اإىل ورثته؛ فاإنه ال 
يحق الأحد اإحياوؤها؛ الأن تبدل �سبب امللك كتبدل العني.

ومنه قوله å »هي لها �سدقة ولنا هدية«)1(.
َفَتغريُّ �سبب امللك يغري االأحكام.

1- أخرجه البخاري برقم 1493 عن عائشة á أنها أرادت أن تشري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشرطوا 
والءها فذكرت عائشة للنيب å فقال هلا النيب å اشريها فإمنا الوالء ملن أعتق قالت وأتي النيب å بلحم 

فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو هلا صدقة ولنا هدية. وهو يف مسلم برقم 2536.
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وللدول��ة التملي��ك من أراضيها هبًة جلهة اأو فرد، ب�رشط اعتبار امل�س��لحة العامة كتمليك 

املجاهدين، واأ�رش ال�سهداء، واجلرحى يف �سبيل الله.
وال مانع من تمليك الش��رائح ال�س��عيفة والفقراء، اأو متليك جهات ا�س��تثمارية ت�س��هيال 

وحتفيزا للجانب اال�س��تثماري، وهي م�س��لحة معتربة عامة؛ لتعدي منافعها اإىل العموم وهو 
النمو االقت�سادي العام.

ويح��رم تمليك نافذين يف الدولة احتياال دون غريهم م��ن عموم املواطنني، وامللك باطل؛ 

الأنه ال م�سلحة فيه.
وقد نزع ر�س��ول الل��ه å امللك من اأبي�س بن حمال -وكان قد اأقطع��ه اإياه- ملا اأخرب اأنه اإمنا 
اأقطعه املال العد اأو املاء العد، اأي: اخلال�س الذي ينتفع به عموم النا�س، فتحويزه الأحد �رشر.

وال يجوز لالأ�رش احلاكمة احتكار متليك اأرا�سي الدولة فيما بينها الأفرادها اإال مبا يت�ساوى مع 
عموم ال�سعب؛ الأن هذا مقت�سى العدل.

وال مان��ع من زيادتهم مبا يكاف��ئ حاجياتهم زيادة مكافئة ملثله��م يف الطبقة واحلاجيات من 
ال�سعب، بعدل واإح�سان بال اإ�رشاف، وال تقتري، وال تع�سري.

والأن املال العام ملك عام؛ فاحتكاره على طائفة خمرج له عن ذلك.
والأن الت�رشف على املال العام م�رشوط بالنظر االأحظ امل�سلحي العام، وال اأحظ هنا؛ فكان 

�رشرا؛ وهو ممنوع.
القسم الثاني من األعيان المالية: الثروات

واالأ�س��ل يف ال��ثوات املالي��ة ق��ول الل��ه تع��اىل نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث 

يثحجمث  ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  نثيئ  )البق���رة:29(، 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  نثۈ  )اجلاثي���ة(، 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )النحل(، نثۆئ 
ۈئ ۈئېئمث )إبراهيم(، نثۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉمث 

)النحل(، نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچمث )الكهف(.
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ف��االأُوىل: عموٌم يف خلق كل ما يف االأر�س ونثۇئ ۇئمث تدل على الظرفية الباطنة، فتعم كل 
الثوات الباطنة، وتدخل الثوات الظاهرة؛ الأنها مق�س��ودة يف الن�س، ويدل لها نثڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچمث.
ِعه داخل يف ق�سية اال�ستخالف القائمة على االبتالء، وهذا  فما على االأر�س مق�س��وُد َو�سْ

هو مق�سود الن�س نثڃ ڃ ڃ چمث.
فاأ�س��بح العمل فيما على االأر�س عماًل؛ الأنه داخل يف التكليف االبتالئي املحا�س��ب عليه، 

والقائم على طلب التناف�س يف االإح�سان يف العمل نثڃ ڃ چمث.
والثوات على وجه االأر�س وباطنها اأق�سام، فمنها:

1- الثوة احليوانية.
2- وال��ثوة النباتية من نابت وم�س��تنبت، ويلحق به��ا الثوة اجلغرافية وال�س��ياحية. وقد 

نذكرها ا�ستقالال.
3- والثورة ال�سخرية.

4- والثوة املائية البحرية والنهرية.
5- والثوة البرتولية.

6- والثوة الغازية.
7- والذهب والف�سة.

8- و�سائر املعادن.
9- واالأجواء.

ولنبداأ من هذا االأخري فما فوقه، فنقول وبالله التوفيق:
الثروة الجوية:

اأما ما هو متعلق باالأر�س، ولي�س منها فهو الهواء واالأجواء.
وه��و داخل يف ال��ثوة الكربى العامة من حيث ملك النظ��ر يف تنظيم حركة املالحة اجلوية 

والطريان لكل دولة بح�سب اأجوائها.
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ودليل كونه حقا لالإن�س��ان قوله تعاىل نثيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 
مث ىث يثحجمث )اجلاثية(، فهذا ن�س عام على ت�س��خري كل ما يف ال�س��ماوات من 
االإمكانات، ويدخل يف ذلك الهواء واالأجواء واجلاذبية واملجموعة ال�سم�سية و�سائر الكواكب؛ 

لعموم نثحب خب مب ىب يب جتمث.
فالهواء هو: غالف االأر�س، وهو مو�س��وع على اأ�س��ل الت�س��خري امل�س��رتك العام ل�س��ائر 

املخلوقات على االأر�س. وال ي�ستطيع اأحد احتكاره.
ومن حاز �سيئا منه فهو ملكه؛ يجري عليه حكم االأموال بيعا و�رشاء، وغري ذلك.

وا�سطوانة االأك�سجني الطبية اأو املهنية من هذا الباب.
واالأجواء اأنواع ثالثة:

- اأجواء دولية.
- اأجواء وطنية.

- اأجواء �سخ�سية خا�سة.
النوع األول: األجواء الدولية

فالدولي��ة ما ي�س��رتك فيه الَعامَل يف حق املرور، والطريان، واملالح��ة اجلوية، وال متلكها دولٌة 
بعينها.

وال يحق الأي دولة اأو جهٍة ال�سيطرة عليها.
ه احلرابة؛  ومن اعتدى على الطريان يف االأجواء الدولية فهو باغ، وله حكم قطاع الطرق، وَحدُّ

الأنه من الف�س��اد يف االأر�س نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.
ت باخلطاأ؛ لزمها التعوي�س التام. فاإن كانت دولٌة فاإن اأََقرَّ

فاإن مل تقر البتة ُنِظر يف و�سائل االإثبات عند اخل�سومة الدولية.
اأو اأقرت بعمدية العدوان يف االأجواء الدولية فهي معتدية مف�س��دة يف االأر�س، �س��واء كان 

عدوانها على طريان ع�سكري اأو مدين.
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والواجب رد العدوان باملثل نثک کک ک گگ گ گڳڳمث )البقرة:194(.
ويجوز العفو �سلحا نثھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇمث )الشورى:40(.

وقلنا »العفو �س��لحا«: لدالل��ة االآية؛ فاإن العفو عليه اأجر، وال�س��لح عليه اأجٌر، واجتماعهما 
كذلك.

فال ي�س��ح يف مثل هذه احلالة العفو ابتداء؛ الأن الدول��ة املعتدية على دولة النظر فيها لي�س 
كالنظر يف حق الفرد؛ الأن الوالية قائمة على النظر امل�س��لحي العام، وال م�س��لحة يف جمرد 
العفو ال�رشيح اأو ال�سكوت؛ الأنه امتهان ل�سيادة الدولة املعتدى عليها ويوؤدي اإىل اال�ستهانة 

بها وب�سعبها.
فال يجوز هنا العفو اإال اإن كان �سلحا تدخلت فيه اأطراف حتُكم بت�سمني املعتدي وعدم عوده 

اإىل العدوان.
وهذا واجب كلي على �سائر الدول واملنظمات العاملية؛ الأنه من منع الف�ساد يف االأر�س، وهو 

فر�س على كل االإن�س��انية، وياأثم تاركه ولو كافرا بدليل نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺمث )النحل(.

فعذبهم بكفرهم، وعذبهم بف�سادهم يف االأر�س.
فدل على التكليف العام باالإ�سالح يف االأر�س وعدم الف�ساد.

واختط��اف الطائرات حده احلرابة وجزاء الف�س��اد يف االأر�س نثچ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گگ گ گ ڳڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.

اإال طائرًة حربية للعدو املحارب يف احلرب، ال مدنية؛ فيحرم ولو كانت للعدو.
النوع الثاني: األجواء الوطنية

اأما االأجواء الوطنية: فهي اأجواء كل دولة تابعة الأرا�سيها.
واملرور بالطريان املدين يكون باإذن الدولة وتوؤمنه لزوما؛ الأنه من االإ�سالح يف االأر�س.

ور�س��ومه جمانية يف االأ�سل اإال ما تعارفت عليه الدول وتوافقت مبا ال ي�رش بحركة املالحة 
اجلوية.
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وال يج��وز لدولة التعنت مبنع اأو عرقلة حركة الطريان املدين يف اأجوائها؛ الأنه بغي وعدوان 
و�رشر، وهذه حمرمات.

واأم��ا الطريان احلربي؛ فاإن كان للكافرين فال يجوز دخوله اأجواء الدولة امل�س��لمة باأي وجه؛ 
الأنه ال معنى له �سوى الهيمنة على دولة االإ�سالم واإرهابها وانتهاك �سيادتها واإذاللها.

والأنه ال يخلو االأمر حينئذ من اأن يكون باإذٍن اأو ال.
اأما اإن كان من غري اإذٍن فوا�س��ح حترميه قطعيا؛ الأنه ال معنى له �س��وى العدوان امل�سلح على 
الدول��ة، اإال اإن كان خط��اأ واْعُتِذر منه، ومنع تكراره، ف��اإن تكرر فهو عدوان ال ُيْقَبل االعتذار 

منه، ووجب ردعه.
فاإن كان باإذن فهو حمرم؛ الأن االإذن ال�سادر من الدولة ممنوع يف هذا الباب؛ الأن واليتها على 

ال�سعب والية نظر م�سلحي عام، ولي�س هذا منه، بل هو �رشر غالب اأو حم�س.
ل��ذا ال ميك��ن لدولة قوية اأن تاأذن به حتت اأي مربر ف�س��ال ع��ن دول الهيمنة الكربى، اإذ هو 
م�س��نف يف املخالفات الد�ستورية وال�س��يادية والوطنية الكربى، فدل على اأن املنع م�سلحة 

معتربة مقررة يف دولهم، وهي كذلك.
فيح��رم عل��ى دولة االإ�س��الم االإذن لط��ريان حربي للكافري��ن من دخول االأج��واء حتت اأي 

مربر؛ الأنه من اأعظم ال�س��بيل للكافرين عليهم، وهو حمرم نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃڃمث )النساء(.

فاإن كان الطريان احلربي للكافرين يخرتق االأجواء للدولة امل�سلمة ل�رشب اأهداف فيها حتت 
اأي م�سمى فيجب اإ�سقاطه، اأو اإ�سقاط النظام احلاكم يف الدولة امل�سلمة؛ الأنه عميل موال على 

اأهل االإ�سالم، ف�سار منهم ال منا للن�س نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿمث )املائدة:51(.
وبطلت طاعته؛ الأن �رشطه��ا اأن يكون »منا« للن�س نثېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ییمث 

)النساء:59(.
واإن كان ل�رشب اأهداف يف دولة اأخرى، واأذنت دولة االإ�سالم بذلك، فاالإذن باطل كذلك.

فاإن كان ال�رشب لدولة م�سلمة اأخرى؛ فخلع ال�سلطة احلاكمة االآذنة فر�ُس عنٍي على كل فرد 
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يف ال�س��عب ب�رشوطه، وال طاعة له ملا �س��بق، وهو عميل َويِلٌّ الأهل الكفر على اأهل االإ�سالم، 
وحكمه حكم اجلا�سو�س، بل اأ�سد لعظيم �رشره.

اأما اإن كان الطريان احلربي املخرتق لالأجواء من دولة م�س��لمة اأخرى؛ ففر�س على امل�سلمني 
دوال و�سعوبا ال�سلح بينهما منعا حلدوث عدوان واقتتال، فاإن حدث ا�ستدت فر�سية امل�ساحلة 

نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈمث )احلجرات(، نثۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉمث )احلجرات:10(.
فاأوجب يف الن�س اأمرين:

االأول: امل�ساحلة بني املتقاتلني من اأهل االإ�سالم.
والثاين: ال�سلح العام يف كل اأمر يحتاج اإىل �سلح وتقطع به الفتنة.

ويجوز للطريان احلربي لدولة م�سلمة دخول االأجواء لدولة م�سلمة باالإذن.
ودخوله للمناورات الع�س��كرية بني الدولتني امل�س��لمتني من و�سائل امل�سالح والتعاون بني 

اأهل االإ�سالم؛ لعموم نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث )األنفال:60(.
واملناورات العك�رشية بني دول االإ�سالم من القوة؛ فدخلت يف الن�س.

وال يجوز املناورة مع دول الكفر؛ الأنهم يتعرفون على نقاط ال�سعف عندنا وهذه مف�سدة ال 
جتيزها م�سلحُة معرفِة نقاط �سعفهم؛ الأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح.

هذا اإن كانت املناورة على اأرا�س��يهم، اأما على اأرا�س��ينا؛ فيحرم اأ�س��ال ملا �س��بق، وهو انعدام 
امل�سلحة احلقيقية يف ذلك، بل هي متوهمة ومفا�سدها اأكث، ودفعها مقدم على جلب امل�سالح.

- إن كان اختراق األجواء في حال ضعف المسلمين ال لعمالة:
اأما اإن كان اخرتاقهم االأجواء حلال �سعف امل�سلمني ال لعمالة؛ فتعذر ال�سلطة بعد اأن ت�ستفرغ 

جهده��ا يف العمل ملنع ذلك؛ لعم��وم نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 
ىئىئمث  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

)آل عمران(، مع وجوب رد امل�س��األة لل�س��ورى بني اأهل االإ�سالم نثژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھمث )النس���اء(، وهذا من اأعظ��م االأمور املتعلقة 
باالأمن واخلوف فدخل يف حكم االآية.

النوع الثالث: األجواء الشخصية الخاصة
اأما االأجواء اخلا�سة فهي ما يخت�س بها املالك لالأر�س اأو العقار من اأجواء تابعة مللكه.

فله حق ا�س��تغاللها بالبناء واال�س��تثمار التجاري واالنتفاع باأنواع��ه؛ الأن من ملك االأر�س 
ملك �سماءها �رشورة.

الأن هذا هو املق�سود من امتالك االأر�س يف �سائر االنتفاعات، واإال الأدى اإىل اإبطال االنتفاع 
ب��اأي اأر�س اإال ما كان ذاهبا اإىل جوفها كحفر بئر، وهذا اإبطال للحياة االإن�س��انية؛ الأن االأر�س 

ينتفع بها لل�سكن والزرع والبناء، وكل هذا انتفاع بهواء االأر�س �رشورة.
وقد جعلها الله من النعم العامة نثپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺٿمث )األعراف:74(.
فاالأر�س حقيقة هي فر�س لقواعد البناء والنبات واأ�سا�سه واأ�سله، واأما غايته فال تكون اإال يف 

جهة ال�سماء، وهذا عندي من تف�سري قوله تعاىل نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )البقرة(.

اأي لالفرتا�س االأفقي وال�سعة، وال�سماء لعلو البناء وارتفاعه.
والدليل على هذا التف�س��ري اأن االآية ن���س يف متليك االنتفاع بداللة الالم نثھ ھ ھ 

ھ ےمث )البقرة:22(.
ولو كان املق�س��وُد اأن الله جعل ال�سماوات ال�سبع التي عنده لنا بناء لكان التمليك يف الالم 

غري مفيد، ال متلكا وال انتفاعا)1(.

��ِبْقَت إىل هذا االس��تنباط؟ سؤال س��يطرحه بعض، وجوابه أن علم القرآن مل حيط أحد به؛ ألنه منزل  1- وهل سحُ
معصوم على وجه اإلعجاز لسائر الناس إىل يوم القيامة، فيستنبط منه علماء كل عصر أحكام احلوادث يف عصرهم، 
وال يلزمهم تكليفا اإلحاطة مبا مل حيدث يف غريه، وقد جريت يف تأليف كتابي هذا على تقديم مسائل العصر للناس 
بأحكامها املس��تنبطة من القرآن والس��نة وما هو راجع إليها من: املقاصد، واألصول، والقواعد، والعلل، واحلكم، 

مقتصرا على ذلك؛ ألني على يقني قطعي أنهما يتضمنان ذلك نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
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ومن ا�س��رتى م�س��كنا يف عمارة مرتفعة �سواء كان ما ا�سرتاه منها �سقة اأو اأجنحة اأو غرفة؛ 
فاإنه و�سائر املالك يف العمارة �رشكاء بال�سيوع يف ملك اأ�سل االأر�س ويخت�س كل منهم مبلك 

معني يف البناء.
هذا هو االأ�سل؛ الأن الهواء تابع لالأر�س بالعرف املتفق عليه بني النا�س بالعادة اجلارية.

والعمل به مقر �رشعا نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(، نثڃ ڃمث )األعراف:199(.
فال ي�ستقل الهواء باحلكم؛ الأنه تابع، والتابع تابع.

ويج��وز الن��ص يف العق��د على أن مل��ك األرض ملالك ال��دور األرضي، ويك��ون البيع ملا 

فوقه بيعا للبناء بالرتا�س��ي، ف�س��مله عموم االإباحة االأ�سلية والن�س��ية الدالة على حل البيع 
والتجارة، واالأ�سل عدم املانع؛ والأن �رشط البيع الرتا�سي بالن�س نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
ف�سح العقد، وال يخرجه عن ال�سحة اإال دليل مانع، واالأ�سل عدمه.

والهواء يف اآخر طابق ملك م�سرتك تبعا لال�سرتاك يف ملك االأر�س؛ الأنه تابع لها.
ومن ملك األرض منفردا جاز اأن يبني على اآخِر دْوٍر، ويبيَعه؛ الأنه مالك لالأ�س��ل والهواء 

تابع؛ فجاز له الت�رشف يف امللك وتوابعه، اإال اإن جرى ال�رشط على تركه لالنتفاع ملالك العمارة؛ 
ك بهذا ال�رشط؛ الأنه �رشط موؤثر معترب �سحيح. فال حق له، وانتقلت املنفعة اإىل املالَّ

وال�رشط ال�سحيح جزء من العقد واجب الوفاء به بعموم نثڑ ککمث )املائدة:1(.

ڃ ڃڃمث )النحل(.
فهذا نص قطعي على أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، ومن هذه األشياء سنة رسول اهلل å قوله وفعله وتقريره.

فقد نص اهلل أن أركان بعثته أربعة نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )اجلمعة(.

فالتالوة معروفة أنها للقرآن، وأما التزكية وتعليم الكتاب وتعليم احلكمة فهي أمور غري تالوة القرآن، وهي التزكية 
بأقوال��ه وأفعاله وتقريراته وتعليم القرآن أحكام��ا ودالالت عملية تطبيقية قوال وفعال وتقريرا. وتعليم احلكمة هي: 

فقه التعامل للوصول إىل احلق عند االشتباه والتعارض وفقه املوازنات عند تعارض احلوادث.
فهذه الثالثة األمور اليت هي نثٹ ٹ ڤ ڤمث ال تكون إال بأقواله وأفعاله وتقريراته å، وتلك 

هي سنته å. وهذا استنباط كذلك ال أعلم إن كنت سبقت إليه.
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وإن انهدم��ت العمارة لغ���س يف مواد البناء، اأو خلل يف العمارة مع عدم اطالع امل�س��رتي 

عليه تعميًة؛ فال�سمان على البائع مالك العمارة؛ الأن بيعه ت�سمن �رشرا فاح�سا بالغري.
والعقود ال يجوز ت�سمنها ال�رشر.

وي�س��من كل اإت��الف يف نف�س اأو ع�س��و اأو مال ترتب على ذلك؛ الأن��ه با�رش فعل ما يحرم 
عليه فعله من �سبب مهلك غالبا؛ وعماه عن الغري يف عقد مق�سوده املنفعة للطرفني؛ فخالف 

مق�سود العقد.
وم��ن با���رش عمل اأ�س��باب االإت��الف للغري وعّماه��ا، فاإن ق�س��د قتله فهو قت��ل غيلة عمدا 

وعدوانا.
فاإن مل يق�س��د القتل ك�س��احب العمارة يف م�س��األتنا ف�س��مانه االأنف�س بالدي��ة، واالأموال 

بالتقومي، واالأ�رشار واخل�سائر املرتتبة على ذلك بالتعوي�س العادل.
وإن كان انه��دام العمارة لنازلة عامة كحرب، اأو زلزال، اأو اإع�س��ار، اأو حريق؛ دفع ال�رشر 

بالتعاون جمتمعيا ور�سميا من الدولة، ودوليا من عموم الدول وال�سعوب اإن عظمت الكارثة؛ 
الأن التعاون على الرب والتقوى اأ�سل �رشعي مقرر نثەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئېئ ېئ ىئىئمث )املائدة:2(، و�سموله هذه احلاالت ظاهر.
ع ولو كان من نزل��ت عليه الكارثة على غري دين االإ�س��الم للعم��وم؛ ولقوله تعاىل  و���رُشِ

ڑ  ڑ  ژ  ڈڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  نثڃ 
ککمث )املمتحنة(. وهذا من الرب.

والشعوب املدنية األصل أنها مساملة حتى يثبت خالفه.

والعالقة االإن�س��انية اأ�سلها قائم على ال�س��الم والتعارف نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )احلجرات:13(.

- الثروات المعدنية والبترولية:
وال��ثوة املعدني��ة بكافة اأنواعها من ذهب وف�س��ة وحديد ونحا�س وجواه��ر واأحجار كرمية 

وغريها من وجدها يف اأر�سه اخلا�سة اململوكة له فهي له؛ الأنها جزء من االأر�س.
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اإْذ امللك لالأر�س ي�رشي على ظاهرها وباطنها بالعادة اجلارية امل�ستمرة العامة املقرة نثڤ 
ڤ ڦڦمث )الطالق:6(.

وم��ن ادعى عدم دخول باط��ن االأر�س يف البيع عاد قوله بال�رشر الفاح�س على امل�س��رتي؛ 
الأن االنتفاع بظاهر االأر�س ال يتم اإال بباطنها من حرث، وتقليب، وحفر اآبار، واأ�سا�سات بناء، 

ونحو ذلك.
وله اأن يبني طوابق �سفلية حتت االأر�س ما �ساء اإال ما ا�ستثني دفعا لل�رشر عن الغري.

ومن ا�س��تخرج معدنا من اأر�س��ه ملكه، �سواء كان املعدن امل�س��تخرج م�سبوكا، اأو نقدا من 
ذهب اأو ف�س��ة، اأو كن��زا؛ حلديث البخاري عن اأبي هريرة Ê قال: قال النبي å: ا�س��رتى 
رج��ل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي ا�س��رتى العق��ار يف عقاره جرة فيها ذهب فقال له 
الذي ا�سرتى العقار خذ ذهبك مني اإمنا ا�سرتيت منك االأر�س ومل اأبتع منك الذهب وقال الذي 
له االأر�س اإمنا بعتك االأر�س وما فيها فتحاكما اإىل رجل فقال الذي حتاكما اإليه األكما ولد قال 
اأحدهما يل غالم وقال االآخر يل جارية قال: اأنكحوا الغالم اجلارية واأنفقوا على اأنف�سهما منه 

وت�سدقا)1(.
واإق��رار النب��ي å دليل عل��ى اأن االأر�س متلك مبا فيها؛ الأن احلك��م باإنفاقه على ولديهما ال 
يك��ون اإال عن ملك، وال ب��د اأن يكون الأحدهما وال يكون اإال امل�س��رتي)2(؛ الأنه لو كان للبائع 
لكانت ملن قبله ممن كان مالكا لالأر�س ب�رشاء اأو اإرث اأو غريهما من طرق امللك، حتى لو كان 

باإحياء لكانت كنزها �سدقة عامة؛ الأن االأر�س قبل االإحياء ملك عام.
ويدل على اأن كنز االأر�س ملالكها قوله تعاىل نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئمث )الكهف(.
ف��دل عل��ى اأن من ملك االأر���س ملك كنزها، وكل ما يف القراآن فه��و �رشيعة لنا اإال ما ثبت 

1- البخاري برقم 3472 ومسلم برقم 4594.
2- قولن��ا »إال املش��ري« ويكون حينئذ م��ا أعطاه البن اآلخر هبة، وصح احلكم بينهم��ا على هذا الوجه صلحا، 

والصلح خري.
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اخت�سا�س��ه باأمة �سبقت، ومل يثبت هنا خالف ما يف االآية وال احلديث، فدل على االإقرار على 
االأ�سل نثەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئمث )األنعام:90(.

فإن ادعى البائع أو ش��خص آخ��ر ملكية الكنز اأثبت دعواه ببين��ة عادلة مطلعة على اأمره 

عاملة ب�سفة الكنز مبا ال يدع مدخال لل�سك يف �سدقهم.
وه��ل يكفي املدعي اأن يذكر و�س��ف الكنز من نحو عدد ونوع واأم��ارات ال ميكن اأن يطلع 
عليها اإال مالك؟ احتمال اإن اأحلقناه باللقطة كونه ماال �س��ائعًا بن�س��يان حمله، اأو جرف �سيل له 

يف حادثة كفي�سانه على حملة، اأو على جمتاز يف جمراه فتفلَّت عليه الكنز ونحو ذلك.
وأما إن كانت األرض عامة غري مملوكة فلكل اأحد حق التعدين فيها، وميلك ما اأخذ باحليازة 

والقب�س، فاإن كنزا فهو ملن وجده، وميلكه باحليازة، ومن ادعاه اأثبت كما مر.
ويجوز للدولة تنظيم التعدين الشعبي مبا يعود بالنظر امل�سلحي؛ الأن لها النظر امل�سلحي 

على النا�س ال منعه؛ فاإنه م�س��ارة ملا و�س��عه الله لالنتفاع نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئمث )البقرة:29(.

واإن كان املنع مل�سلحة معتربة اأعم جاز كما فعل عمر يف احِلَمى، وهو يف البخاري)1(.
أما الثروة النفطية والغازية: فهي ملك لل�سعب. والدولة نائبة عنهم يف ذلك؛ الأن هذا هو 

النظر امل�سلحي العام لالأمة، وال يتملكها فرد اأو جماعة من دون عامة النا�س؛ ملا يف ذلك من 
ال�رشر الفاح�س على عامة ال�سعب. وال�رشر مدفوع وجوبا، خا�سة العام.

والأن الله يقول نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )احلشر:7(.
َد �رشعا َعَدم اال�ستحواذ على الثوة من فئة. َفُق�سِ

واأظَهُره يف حال ا�ستئثار فئة مبلكية هذه الثوة الكربى فهي اأوىل مبنع اال�ستحواذ عليها من 
امللح الذي نزعه ر�سول الله å بعد اأن كان مّلكه ل�سخ�س، وجعله للنا�س كافة)2(.

ويجوز يف حاالت جعل البئر النفطية والغازية ملكا ملن هي يف اأر�سه؛ الأنه االأ�سل، اإذ هي 

1- أخرج��ه البخ��اري برقم 2370 عن ابن عباس È أن الصعب بن جثامة قال إن رس��ول اهلل å قال: ال 
محى إال هلل ولرسوله. وقال بلغنا أن النيب å محى النقيع، وأن عمر محى السرف والربذة.

2- تقدم خترجيه.
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تابعة للملك يف االأر�س، فمن ملكها ملك ما يف باطنها، ولعدم املانع �سوى تعار�س امل�سلحة 
العامة للخا�سة، فاإن مل يح�سل تعار�س جاز.

وعلى الدولة وجوبا ا�س��تغالل هذه الثوة يف م�س��الح ال�س��عب، ونظرها عليه مبناه على 
النظر امل�سلحي الغالب ك�سائر الواليات نثپ ڀ ڀ ڀڀمث )البقرة:220(.

نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئمث )النساء(.

نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦڃمث )النساء:29(.
نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث )النساء:5(.

فهذه الن�س��و�س اأ�س��ول يف مثل هذا؛ فيجب على الدولة االإ�س��الح الع��ام يف هذه الثوة 
النفطية والغازية، والواجب الت�س��ويق للتنقيب لدى ال�رشكات امل�س��هورة باالأمانة واالتفاق؛ 
الأن هذا هو مقت�س��ى عقد الوالي��ة ملن ويل على الثوة النفطية، واالإيفاء مبا يقت�س��يه العقد 

واجب نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(.
فاجلهة املخولة ر�س��ميا يف اإدارة النف��ط: وزارة اأو �رشكات، اأو هيئات، اأو موؤ�س�س��ة واجٌب 

عليها القيام بتمام هذا التخويل؛ الأنه املق�سود ال�رشعي من العقد لواليتها.
اٌن وال مف�س��د؛ الأنه لي�س من اأهل الوالية نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  وال يتوىل النفَط الغازَ خوَّ
ۋ ۋ ۅمث )النساء:58(، ويف الن�س »اإذا �سيعت االأمانة فانتظر ال�ساعة. قالوا: وكيف 

اإ�ساعتها. قال: اإذا و�سد االأمر اإىل غري اأهله فانتظر ال�ساعة«)1(.
ومن مقتضيات عقد الواليات على املوؤ�س�س��ة النفطية امل�س��ح التام الأماكن االحتمال يف 

البالد، والتنقيب ال�سامل للو�سول اإىل حتقيق غاية امل�سلحة الكربى لل�سعب.
وال يعقد مع ش��ركات التنقيب اإال ب�س��عر املثل العاملي وزمنه و�رشوطه، وكذا يف حال 

بيع االإنتاج.
ف��اإن اأخ��ل بذل��ك بط��ل العقد؛ الأن��ه خ��ارج ع��ن النظ��ر امل�س��لحي نثپ ڀ ڀ ڀڀمث 

)البقرة:220(.
1- تقدم خترجيه.
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وفرض توريد ما بيع به االإنتاج من النقد اإىل خزينة املال العام؛ لعموم نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅمث )النساء:58(.

والنق�س منه ولو ي�سريا من الغلول املحرم ومن كبائر الذنوب، وخيانة لالأمانة نثڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںمث )آل عمران:161(، »من كتمنا خميطا فهو غلول«)1(.

ويوثق بما ال إمكان معه لإلخالل.

وال يس��تقل بالنظر يف صرفه فرد ولو حاكما، بل يو�س��ع �س��من املال العام الذي يتوىل 

�رشفه والنظر فيه واإقراره اأهل ال�س��ورى من نواب ال�س��عب وجهات ال ميكن تواطوؤهم على 
الغ�س؛ لعموم نثں ں ڻمث )الشورى:38(.

وهذا من االأمر العام املوؤثر يف امل�سالح الكربى للبالد، ف�سمله الن�س باالأولوية.
وتوفريه للمواطنني ب�س��عر منا�س��ب ال بال�س��عر العاملي؛ الأنه يتعذر وي�سق حت�سيله على 

النا�س حينئذ، وامل�سقات خا�سة العامة واجبة الدفع.
والحفاظ على أنابيب النفط والغاز وش��بكتها يف عموم ما متر به واجب �رشعا؛ الأنه حفظ 

ملال م�سلم، والعبث به اأو اإتالفه حمرم؛ لعموم »اإن اأموالكم عليكم حرام«)2(.
وهذا مال ال�س��عب؛ والأنه لو كان ماال ل�سخ�س معني حلرم عليه اإتالفه؛ الأنه عبث واإ�رشاف، 

وهو حمرم؛ فما كان للنا�س فهو اأعم يف ال�رشر واأعظم يف احلرمة.
وتعمد اإلضرار بالش��بكة النفطي��ة أو الغازية، اأو االعتداء عليها ف�س��اد يف االأر�س وقد 

ي�س��ل يف بع�س حاالته اإىل احلراب��ة نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.
وأم��ا الثروة الصخرية ومش��تقاتها: فما تبع ملكا خا�س��ا فهو كذلك، وم��ا كان للعامة 

ا�سرتكوا فيه انتفاعا.

1- تقدم احلديث وخترجيه.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
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وللدول��ة حتجري مناطق من غري اململوك ال�س��تثمارها للمال العام؛ الأنه من نظر امل�س��لحة، 
واإقامة ت�س��نيع لالإ�سمنت ومواد البناء وما يدخل يف ال�س��ناعات من الو�سائل كثرية املنافع 

وامل�سلحة العامة؛ فطلبت.
والثروة البحرية والنهرية:

واج��ب على الدولة ا�س��تغاللها. والوجوب ماأخوذ من مقت�س��ى عقد الوالي��ة، وهو النظر 
امل�سلحي، والوفاء به واجب.

وال بد من حماية مياه الدولة. واخرتاقها من عدو والهيمنة عليها احتالل واجب الدفع.
وما �سبق قوله من اأحكام اجلو يقال هنا..

واستغالل النقل البحري واملوانئ واملنافذ والثوات احلية، واملكنوزة البحرية مق�سود يف 
ن�سو�س ال�رشع نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦمث )فاطر(.
ويحرم اإلفس��اد للبيئة البحرية ب�س��موم، اأو مبيدات، اأو خملف��ات، اأو منتجات نفطية اأو 
غريها نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث 

)الروم(.
فعاقبهم على الف�ساد يف الرب والبحر، وهو دليل التحرمي، وت�سميته ف�سادا كاف يف التحرمي.

والصيد العش��وائي الضار ممنوع؛ الأن ال�رشر مدفوع يف ال�رشع؛ والأنه من اإهالك الن�سل 
املحرم نثڈڈ ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.

والثروة الحيوانية مال عيني مو�سوع على وجه املنة االإلهية لالنتفاع به نثۆ ۆۈ 
ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤمث )النحل(.

واالإح�س��ان اإليها ورعايتها واإيتاوؤها حقوقها مطلوب �رشعا، فيجب اإطعامها ويحرم حب�سها 
وتعذيبها، وقد دخلت امراأة النار يف هرة حب�ستها كما جاء يف احلديث)1(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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ويحرم اإيذاء احليوان، ففي احلديث اأن النبي å مر عليه حمار قد و�سم يف وجهه فقال »لعن 
الله الذي و�سمه«)1(.

وما اأتلفت فال �سمان »جرح العجماء جبار«)2(، اأي هو هدر اإال اإن فرط �ساحبها؛ الأن تفريطه 
ت�س��بب يف الع��دوان، وهو حم��رم نثڱ ڱڱمث )املائ���دة:87(، »وال �رشر وال ���رشار«)3(، 

والت�سبب يف العدوان كمبا�رشته.
وواجٌب االإح�س��ان اإليها كما اأح�َسَنْت لعموم الن�س نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث 

)الرحمن(، وحلديث اجلمل)4(.
ويق�سد �رشعا تنميتها، خا�سة املنتج منها؛ للنهي عن ذبح احللوب »اإياك واحللوب«)5(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- أخرجه البخاري برقم 1499 عن أبي هريرة Ê أن رسول اهلل å قال »العجماء جبار والبئر جبار واملعدن 

جبار ويف الركاز اخلمس«. وهو يف مسلم برقم 4562.
3- تقدم احلديث وخترجيه.

4- أخرجه أمحد برقم 1745 عن عبداهلل بن جعفر قال: أردفين رسول اهلل å ذات يوم خلفه فأّسر إليَّ حديثا 
ال أخرب به أحدا أبدا وكان رسول اهلل å أحب ما استر به يف حاجته هدف أو حائش خنل فدخل يوما حائطا 
من حيطان األنصار فإذا مجل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه قال بهز وعفان فلما رأى النيب å حن وذرفت عيناه 
فمس��ح رسول اهلل å س��راته وذفراه فسكن فقال من صاحب اجلمل فجاء فتى من األنصار فقال هو لي يا رسول 
اهلل فقال أما تتقى اهلل يف هذه البهيمة اليت ملككها اهلل انه شكا إىل انك جتيعه وتدئبه. قلت: سنده صحيح رجاله 

كلهم ثقات من رجال مسلم. ورواه أمحد برقم 17583 عن يعلى بن مرة بسند حسن يف الشواهد.
5- أخرجه مسلم برقم 5434 عن أبي هريرة Ê قال خرج رسول اهلل å ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمر فقال »ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة«. قاال اجلوع يا رسول اهلل. قال »وأنا والذي نفسي بيده ألخرجين 
الذي أخرجكما قوموا«. فقاموا معه فأتى رجال من األنصار فإذا هو ليس يف بيته فلما رأته املرأة قالت مرحبا وأهال. 
فقال هلا رس��ول اهلل å »أين فالن«. قالت ذهب يس��تعذب لنا من املاء. إذ جاء األنصارى فنظر إىل رس��ول اهلل 
å وصاحبيه ثم قال احلمد هلل ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى -قال- فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب 
فقال كلوا من هذه. وأخذ املدية فقال له رس��ول اهلل å »إياك واحللوب«. فذبح هلم فأكلوا من الش��اة ومن ذلك 
العذق وش��ربوا فلما أن ش��بعوا ورووا قال رسول اهلل å ألبي بكر وعمر »والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 

يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم اجلوع ثم مل ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم«.
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ويعط��ى يف الزكاة االأنثى من االأنعام م��ن االأبل بالن�س، واختيارا يف االأبقار تبيٌع اأو تبيعٌة، 
ويف الغنم االأنثى للنهي عن اأخذ الفحل)1(؛ الأن االإناث اأ�سول منتجة نافعة.

والطب البيطري من و�سائل حفظها وتنميتها ودفع االأذى عنها؛ فهو مطلوب لذلك.
وحرم اإتالف واإهالك الثوة احليوانية ون�س��لها؛ فاإن عم فهو من االإف�ساد يف االأر�س نثڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژژ ڑ ڑ ک ککمث )البقرة(.

وواجب متام الرفق بها يف م�رشحها ومراحها وم�رشبها لعموم »�رش الرعاء احلطمة«)2(.
وال ت�س��تعمل يف غري ما خلقت له حلديث »اأن رجال من بني اإ�رشائيل كان راكبا بقرة فقالت 

له: مل اأخلق لهذا خلقت للحراثة«)3(.
أما الثروة الجغرافية فت�سمل املوقع اجلغرايف، واملعابر، وامل�سايق، واملنافذ بحرا وجوا وبرا، 

وت�س��مل الثوة الزراعية والنباتية، واملتنف�سات الطبيعية، واملناطق ال�سياحية، وت�سمل كثريا 
مما ذكر من الثوات وتقدم الكالم عنها.

وأم��ا املوق��ع الجغرايف فدولة االإ�س��الم يف اأهم موقع، وهي قلب العامل و�س��لته باالختيار 

االإله��ي ال باملجازفة؛ فواجب توظيف موقعها يف جلب امل�س��الح ودفع املفا�س��د، وحرم متكني 
غري امل�س��لمني من اال�ستحواذ عليه ع�سكريا، اأو �سياديا، اأو �سيا�سيا، اأو اقت�ساديا، وكل م�رش 

ي�رش باالإ�سالم وامل�سلمني.

1- أخرج مالك يف املوطأ برقم 601 عن سفيان بن عبداهلل أن عمر بن اخلطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس 
بالس��خل فقالوا أتعد علينا بالس��خل وال تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن اخلطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم 
تع��د عليهم بالس��خلة حيملها الراع��ي وال تأخذها وال تأخذ األكولة وال الرب��ى وال املاخض وال فحل الغنم وتأخذ 
اجلذعة والثنية وذلك عدل بني غذاء الغنم وخياره قال مالك والس��خلة الصغرية حني تنتج والربى اليت قد وضعت 

فهي تربى ولدها واملاخض هي احلامل واألكولة هي شاة اللحم اليت تسمن لتؤكل.
2- تقدم احلديث وخترجيه.

3- أخرجه البخاري برقم 2324 عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت 
إليه فقالت مل أخلق هلذا خلقت للحراثة قال آمنت به أنا، وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب ش��اة فتبعها الراعي فقال 
الذئب من هلا يوم الس��بع يوم ال راعي هلا غريي قال آمنت به أنا، وأبو بكر وعمر قال أبو س��لمة ما هما يومئذ يف 

القوم. وهو يف مسلم برقم 6334.
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القسم الثالث والرابع من األعيان المالية: األموال اإلنتاجية واالستهالكية
اأما الق�سم الثالث من االأعيان املالية فهو االأعيان االإنتاجية، وت�سمل كل ما �سبق يف االأر�س 
والعقار وتوابعها، والزراعات، والثوات؛ الأنها منتجة ومثمرة، وكذا كل االآالت التكنولوجية 

املنتجة من م�سانع ومعامل.
وفر�س عني على الدولة امتالك التكنولوجيا املنتجة والت�س��نيعية، الأنه من القوة املطلوبة 
نثۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېمث  �رشع��ا 

)األنفال:60(، وقد تقدم يف فقه التكنولوجيا.
وهو من متام اأ�سباب التمكني يف االأر�س، وهو مق�سود �رشعي، وفر�س اإيجاد و�سائله؛ الأن ما 

ال يتم املق�سود ال�رشعي اإال به فهو واجب نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇمث )النور:55(.

وفر�س اإيجاد ال�سيا�س��ات الالزمة لذلك، وهي ت�سع �سيا�سات للنه�سة ال�ساملة ذكرتها يف 
فقه الدولة.

أما األعيان املالية االستهالكية وهي الق�سم الرابع فمن ذلك ما هو من ال�رشورات كالطعام 

وال�رشاب وامللب�س وال�سكن، ومنه ما هو من احلاجيات وهو ما يقوم به ال�رشوري من الو�سائل 
وما ال بد منه الإخراج احلياة عن مرتبة ال�س��يق اإىل ال�س��عة، ومنه الرتفيهيات وهي ما يق�سد 

بها التو�سعة الرتفيهية على اخللق.
وي�سمل النوعان و�سائل النقل واالت�ساالت، والزينة، واللهو، واللعب، وو�سائل الراحة.

وقد �سبق احلديث عنها يف اأبوابها من الكتاب با�ستثناء:
المأكول والمشروب:

وحا�سل اأحكامهما اأن االأ�سل فيهما االإباحة نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث )لقمان:20(.

وي�س��رتط اأن يكون م��ن الطيبات واحل��الل، نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژمث )البقرة(.
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فيباح كل طيب حالل، وال حد له ل�س��عته، وخالفه حمدود. فالطيب خالفه اخلبيث نثڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژمث )األعراف:157(.

والخبائ��ث كل م��ا ترتب عن تناوله الضرر على النف�س م��ن متلفات ومهلكات كاملاآكل 

ال�سامة.
وقد يثبت اال�ستخباث باإجماع النا�س اأو جمهورهم على عدم ا�ست�ساغته طعاما، وقد يكون 

عاما اأو خا�سا ب�سعب اأو بلد.
اأما ا�سرتاط احلالل؛ فالجتناب ما حرم بالن�س اأو َك�ْسٍب بطرق حمرمة.

فم��ا حرم بالن���س فهو كالدم وامليتة واخلنزير، وما ذبح لالأ�س��نام، اأو اأه��ل به لغري الله من 
ال�سياطني واملخلوقات.

اأو مل ميت بالتذكية ذبحا، بل بثقل كاملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما اأكل ال�س��بع)1(. ومن 
امل�رشوب ال يحرم بالن�س اإال ما اأ�س��كر وهو اخلمر، واأ�س��د منه املخدرات ومثله احل�سي�س��ة 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ 
ڦڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڦ  ٹ ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
گگمث  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ  )املائ���دة(. 
ٺٺمث )املائدة(.

واأما ما ك�س��ب بط��رق حمرمة كال�رشقة، والغ�س، والقمار، واخلداع، والغ�س��ب والنهب، اأو 
بالدعارة، اأو ال�س��حر، اأو بيع املخدرات واخلمور، اأو االأجرة على قتل اأو ظلم اأو ر�سوة، فيحرم 

الك�سب واأكله من هذه الطرق.

1- قولنا »مل ميت بالتذكية ذحبا.. اخل« املوقوذة هي املرمية حبجر، واملردية هي اليت وقعت من شاهق فماتت، 
والنطيحة ما نطحتها بهيمة فقتلتها ومثلها ما صدمت بنحو سيارة.
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وح��رم بالن���س اأكل كل ذي خملب من الطري اأو ناب من ال�س��باع)1( واجلاللة حتى تطهر)2(، 
والفوا�سق اخلم�س لظهور �رشرها وا�ستخباث الطبائع لها)3(.

والصي��د مب��اح باآلة حمددة تنه��ر الدم كال�س��هم والرمح واالأ�س��لحة الناري��ة، اأو الطيور، 

وال��كالب املعلمة، ويذكر ا�س��م الله عند مبا�رشة ال�س��يد نثگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 

ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث )املائدة(.
َتة مباح اأكلها ما كانت، اإال اإن ثبت �رشر �سيء  وكل ما يف البحر من االأحياء البحرية ولو ميِّ
منه؛ لعموم احلل؛ ولعدم ذكرها يف من�سو�سات التحرمي، ولورود الت�رشيح »هو الطهور ماوؤه 
احلل ميتته«)4(، �سواء كانت على �سورة ما يف الرب اأو ال، ولعموم نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101( 

يف كل ما مل ين�س على حترميه.
وما عا�س يف الرب والبحر فهو مباح اإال ما كان من اخلبائث.

الأنا اإن غلبنا كونه بحريا اأبحناه، واإن غلبنا كونه بريا فاالأ�سل اإباحته لعدم وروده فيما ن�س 
على حترميه، ومل يبق �سوى �سابط اال�ستخباث.

ر. واألصل يف كل مشروب االإباحة اإال ما اأ�سكر اأو خدَّ

1- أخرج��ه البخ��اري برق��م 5530 عن أبي ثعلبة Ê أن رس��ول اهلل å نهى ع��ن أكل كل ذي ناب من 
السباع.

2- أخرج��ه أب��و داود برق��م 3787 عن ابن عمر قال نهى رس��ول اهلل å عن أكل اجلالل��ة وألبانها. قلت: 
حديث حسن.

3- أخرجه مس��لم برقم 2918 عن عائش��ة زوج النيب å قالت: مسعت رس��ول اهلل å يقول »أربع كلهن 
فاس��ق يقتلن يف احلل واحلرم احلدأة والغراب والفارة والكلب العقور«. قال فقلت للقاس��م أفرأيت احلية قال تقتل 

بصغر هلا.
4- أخرجه أبو داود برقم 83 عن أبي هريرة Ê قال: س��أل رجل النيب å فقال يا رس��ول اهلل إنا نركب 
البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ مباء البحر فقال رسول اهلل å »هو الطهور ماؤه 

احلل ميتته«. قلت: حسن صحيح.
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ويف م�رشوبات الطاقة يجري اأ�سل االإباحة حتى يثبت غلبة التحرمي اأو يقينه، وال يكون اإال 
اإن ح�س��ل بها االإ�س��كار، اأو كان فعلها كاملخدرات، اأو ثبت خلطها باخلمر الأن ما اأ�سكر كثريه 

فقليله حرام.
وجميع طعام وشراب العالم مبختلف ال�سعوب االأ�سل فيها االإباحة اإال ما ن�س على حترميه 

وهو: امليتة واخلنزير والدم واخلمر، وما ذبح ملعبود غري الله وعلم ذلك.
 å ى واأكل للحديث يف ذلك عن النبي وما جهل ذكر ا�س��م الله عليه من املذبوحات �َس��مَّ
عن عائ�سة á »اإنا نوؤتى بلحمان وطعام ال ندري اأذكر ا�سم الله عليه اأم ال فقال �سموا الله 

عليه وكلوا«)1(.

1- أخرجه البخاري برقم 2057 عن عائش��ة á أن قوما قالوا: يا رس��ول اهلل إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري 
أذكروا اسم اهلل عليه أم ال، فقال رسول اهلل å مسوا اهلل عليه وكلوه.
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النوع الخامس من أنواع املال: املنفعة

والنوع اخلام�س من اأنواع املال: املنفعة، واملنافع اأق�سام.
1( ق�سم جرى عليه التعامل جتارًة، و�سبُط عو�سه املايل باملثل.

2( وق�سم مايل مق�سود به التعبد لله ال يجوز اأخذ ثمن له كالقر�س والوقف، فالواقف نفع 
النا�س مبنافع ماله وال اأجرة له اإال من الله.

3( وق�س��م ديني حم�س كاخلطابة والدعوة، وتعليم القراآن واحلديث، فاالأ�س��ل جمانية هذه 
املنافع.

وواج��ب على املجتمع اأو الدولة كفاية من فرغ نف�س��ه لذل��ك، اإن كان فقريا لعموم نثۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(.

فاإن مل يكفوه ومل يجد ما يكفيه ومن يعول فر�س عليه عينا التك�س��ب، وفر�س عليه تعليم 
الدين مبا يقوم به فر�س العني ال التفرغ لفر�س الكفاية.

4( وق�س��م من املكارم ال يوؤخذ عليه عو�س واأقرها ال�رشع وجوبا كحق ال�س��يف واإيواء ابن 
ال�س��بيل، والن�س��يحة، وحق الوالدين وذوي القربى واليتامى وامل�س��اكني وال�ساحب باجلنب 

واجلار؛ فاإي�سال املنافع املالية لهم ال ثمن له اإال من الله.
وتعريف املنافع املالية هي: س��لعة معنوي��ة يرتتب عليها ثمرة مادية اأو معنوية متقومة 

بثمن معلوم يف ال�سوق.
فقولنا »�سلعة معنوية« �سميناها كذلك جلريان التعامل فيها باأحكام ال�سلع التجارية.

وقولنا »يرتتب عليه ثمرة مادية« مثالها: نحو منفعة التوكيالت واخلدمات املعا�رشة يرتتب 
عليها ثمرة مادية.

وقولنا »معنوية« نحو منفعة الدعاية االإعالمية اإن كانت ل�سناعة �سائعة كاالنتخابات، فاإن 
كانت ملنتج فثمرتها مادية.
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وهذه الثمرة املادية املعنوية هي للم�ستفيد)1( من املنفعة وم�سرتيها.
وقولنا »متقومة بثمن معلوم« هذا الثمن معاو�سٌة تدفع لبائع املنفعة مقابل تلك الثمرة.

وقولنا »معلوم يف ال�سوق« خرج به احلقوق التي �سبق الكالم عنها يف ق�سم م�ستقل للمال 
كاحلقوق الفكرية؛ الأنها متقومة لكن بثمن غري معلوم يف ال�س��وق، فال يرجع فيه اإىل �س��عر 

املثل عند احلاجة؛ الأنها مبنية على التعوي�س ال على املعاو�سة.
فالفرق بني القسمني الحقوق واملنافع:

م بثمن التوافق)2(، وال قيمة لها مثلية يف ال�سوق. اأن احلقوق املالية ُتَقوَّ
واأما املنافع فلها ثمن، وهو املتوافق عليه، ولها قيمة مثلية يف ال�سوق يرجع اإليها.

اأوال: املنافع التي جرى عليها التعامل جتارة.
فاأم��ا ما ج��رى عليها التعامل جتارة بيع��ا و�رشاء فيدخل فيها عقود ج��رى التعامل بها قدميا 

وحديثا: فاالأوىل االإجارة وبع�س الوكالة باملعنى القدمي.
والثاني��ة: عق��ود التوكيالت، وعقود اخلدم��ات البنكية، وعقد التخلي���س اجلمركي، وعقد 
التحوي��الت، وعقد خط��وط االت�س��االت، وعقد ال�س��بكة العنكبوتية )االإنرتن��ت(، وعقود 
االعتماد امل�ستندي، وعقد ال�سمان، وعقد التاأمني، وعقد الت�سويق، وعقد الو�ساطة التجارية، 
وعقد الدعاية واالإعالن، وعقد اخلدمات اال�ست�س��ارية، وعقود امل�سابقات، وعقود املراهنة، اإال 

اأن هذين االأخريين األ�سق باحلقوق املالية لعدم تقومهما ب�سعر املثل.
واألصل يف جميع هذه العقود ال�س��حة واحلل ما مل ت�س��تمل على حمرم مقطوع بحرمته 

اأو قريب منه.
- االستدالل على عقود المنافع

والعق��ود على املنافع من احلاج��ات الب�رشية املقرة يف ال�رشائع واالأديان اأ�س��لها منت�رش يف 
الن�سو�س نثڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )الكهف(.

1- قولنا »للمستفيد.. اخل« إمنا فرقنا بني املستفيد واملشري ألن من املنافع ما ال يشرى بل يستفاد بنوع آخر من 
طرق التملك، كالوقف مثال.

2- قولنا »التوافق« أي بني بائع ومشر بأن يتفقا على الثمن.
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فجعل مو�س��ى عليه ال�س��الم مقابل العمل االأجر واأقره الله يف م�س��در �رشيعتنا ومل ينكر 
عليه، بل علل له ق�س��ية التربع نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی یجئمث )الكهف(.
وللن���س على جواز بي��ع املنافع املختلفة يف عق��د واحد من رعي واإ�س��الح زرع وخدمة، 

وحرا�س��ة مقابل منفعة اأخرى متقومة عرف��ا و�رشعا نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )القصص(.
ولقول��ه å »ق��د زوجتكها مبا معك م��ن القراآن«)1(. فجع��ل منفعة التعلي��م مقابل منفعة 

النكاح.
ولقوله تعاىل نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤمث )الطالق:6(، فقابل منافع الر�ساعة باالأجرة؛ 

الأن بيع احلليب غري مق�سود بانفراد، بل هو وجمموع املنافع معه.
نثڱ ڱ ڱ ں ں ڻمث )النس���اء:25( ف�سمى مقابل منفعة 

النكاح اأجرة.
ويف الن�س »من قتل قتيال فله �س��لبه«)2(، وهذا واإن كان من احلقوق املالية لعدم وجود ثمن 
املثل، فهو وما �سبق يف احلقوق اأ�سل يف املنافع فجعل عمل املقاتل متقوما مع كثة اجلهاالت 
فيه، وعلق احلكم -وهو اإعطاوؤه ال�س��لب- على حتقق املق�س��ود، وهو قتل حمارب من العدو، 

ويف الن�س »للفار�س �سهمان وللراجل �سهم«)3(.
فحدد ن�س��بة ثابت��ة مقابل منفعة دينية وهي اجلهاد مع اخت��الف املجهود احلربي بني معركة 

واأخرى وجهالة غنائمها.

1- أخرجه البخاري برقم 2310 عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إىل رسول اهلل å فقالت يا رسول اهلل إني 
قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها مبا معك من القرآن. وهو يف مسلم برقم 3553.

2- تقدم احلديث وخترجيه.

3- تقدم احلديث وخترجيه.
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واالأدلة على املعاو�سة على املنافع كثرية بنوعيها، اأعني ما له ثمن يف العرف م�ستقر وهي 
هذه، وما لي�س له ثمن م�ستقر يف العرف، وهي: احلقوق املالية التي �سبقت، كاأخذ االأجرة على 
احل��ق الفك��ري والرقيا، وهي منفعة غري متقومة ولي�س لها �س��عر مثل يف العرف »اإن اأحق ما 

اأخذمت عليه اأجرا كتاب الله«)1(.
والأن ال�رشيع��ة جاءت لرعاية امل�س��الح ودفع املفا�س��د، وهذه منه��ا؛ والأن العادات حمكمة 
اإن مل تخال��ف �رشع��ا، وه��ذه مل تخال��ف. ولعم��وم نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 

)النساء:29(.
فاأحل كل عمل جتاري قائم على الرتا�س��ي، وهو عقود املنافع واخلدمات التي �سارت اليوم 
من اأظهر التجارب. ولقوله تع��اىل نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(. فاأحل كل بيع 

واأطلق يف املبيع، وحرم الربا.
فم��ن حددها ببيوع معين��ة، اأو جتارات معينة احت��اج اإىل قاطع لالإخراج م��ن هذه القواطع 

االأ�سول.
ومل ياأت من حمرمات املعامالت التجارية حترمُي بيع املنافع، اأو ح�رُش احلل على �سورِة العقد 

يف زمن الت�رشيع.
وقد ذكرنا مهمات االأ�سول والقواعد يف مبداأ فقه املال.

ونذكر اإن �س��اء الله يف االأنظمة املالية كل دليل غري ثابت �س��بب اال�س��تدالل به اختالفا يف 
االأنظار.

ونقرر قاعدة يف العقود املالية، ونح�رش مع قدميها حديَثها.
ونذكر اأ�س��ولها بال حتري اأو تكلف يف ليِّها لتوافق عقدا قدميا. اإذ القدمي مقر �رشعا باالأ�سول 
العام��ة، والعلل والقواعد، واملقا�س��د املالية. واجلديد مقر �رشعا باالأ�س��ول والعلل والقواعد 

واالأ�سول املالية. ال ملجرد اأنه وافق القدمي.
ونحرر قواطَع ما ثبت من االأمور التي توؤثر يف �سحة العقود وعدمها؛ لتكون مالذا للناظر 

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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والفقيه والباحث االقت�سادي، اإن وجدها يف العقد ف�سدت املعاملة واإن مل يجدها �سحت)1(.
فاإلجارة هي بيع املنافع.

واملنافع هي مق�س��ود االأموال، وارتفاعها يرفع القيم واالأ�س��عار، وعك�سه عك�سه، وذهابها 
ذهاب لقيمة املال وقد يخرجه عن التمول حينئذ)2(.

واإذا انفردت عن املال �س��ارت مااًل م�س��تقاًل وقومت به كمنفعة االإن�سان؛ اإذ هو بعينه لي�س 
مبال ومنفعته مال.

ل. فاملنفعة قد تنتج من غري ُمَتَموَّ
وعقد االإجارة يقع على منافع االإن�س��ان، اأو احليوان، اأو االأر�س، اأو العقار، اأو االأعيان املالية 

�سوى هذه.
فهذه خم�سة اأنواع:

فاالإج��ارة على منافع االأ�س��خا�س هي العقد الوظيفي الثاب��ت، والتعاقدي على مدة وعمل 
فيها بوظيفة، اأو اإجارة معينة على عمل معني، اأو اإجارة معينة يف زمن معني.

فاالأوىل هي الدرجات الوظيفية احلكومية وما يلحق بها من الوظائف االأهلية، وقد تقدم يف 
»الفقه الوظيفي«.

والثانية الوظائف التعاقدية وهي �سائعة واأحكامها ك�سابقتها.
والثالث��ة والرابعة هي االإجارات امل�س��رتكة، وهو ما ي�س��مى باالأجري امل�س��رتك، واالإجارات 

اخلا�سة، وهو االأجري اخلا�س.
وما �سبق يف »الفقه الوظيفي« يغني عن اإعادته هنا.

وعقد التوكيالت:

عبارة عن تعاقد بني طرفني: االأ�سيل والوكيل على بيع منتج االأ�سيل والدعاية له و�سمان 
ُب لذلك اأجل. �سيانته، وقطع غياره وُي�رشْ

وفيها نوع م�س��اربة؛ الأنه دفع مال لبيعه بن�س��بة يف الربح، وفيه نوع اإجارة؛ الأنه يبيع مال 
1- وقد حصرناها بفضل اهلل يف مخسة أمور جامعة لكل نصوص الشرع من الكتاب والسنة.

2- قولنا »حينئذ« قيد، أي خيرج عن التمول حال ذهاب قيمته؛ فإذا عادت عاد.
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غريه باأجر مقطوع، اأو ن�سبة.
وقد تكون التوكيالت يف معنى ال يف �سلعة، ك�رشكات النقل وال�سفريات وال�سياحة؛ فاإنها 

توكيالت على منفعة معنوية م�ستفادة للعميل مقابل عو�س على الوكالة.
وق��د جتتمع هذه املع��اين جميعا يف عقد واحد كبع�س ���رشكات التوكيالت التي جتمع بني 
الوكال��ة يف منتج معني وبني املنافع واخلدمات واالإجارات، وقد ال يكون ذلك، وهو اأمر راجع 

اإىل من�سو�س العقد.
وال ميكن تخريج هذه العقود على اأحكام االإجارات، اأو امل�ساربات، اأو الوكالة املفردة املن�سو�سة 

يف كتب الفقه، ومن رام ذلك تكلف، والتكلف مذموم نثٿ ٿ ٹ ٹٹمث )ص(.
والأن ال�رشيعة �سهلة ي�سرية: تطبيقا، وفهما، وعمال، وتفقها.

وتع�سري ت�سور م�سائلها خروج عن �سننها.
وكل من تكلف يف تخريٍج اأو ت�سبيٍه مبا �سبق فاخلطاأ �سنوه.

فمس��مى هذه العقود هو ما جرى عليه ال�س��وق والعادة من االأ�س��ماء؛ الأن ال�رشع مل ي�سم 

العقوَد واإمنا بنيَّ ما ي�سح منها، وما ال ي�سح.
ومل يثبت يف ن�س اأنه غريَّ ا�سما لعقد مع جريان هذا يف اأ�سماء االأ�سخا�س واالأماكن)1(.

فدل على اأن االأ�سماء توؤخذ من التعامل اجلمهوري العام بني النا�س، وال يحتاج الفقيه اإال اإىل 
معرفة حقيقة امل�سمى لينظر يف موافقته لل�رشع ويعطيه حكمه.

وجميع تس��ميات عقود العصر تبقى على ما هي عليه يف الس��وق، وعمل الفقيه بيان 

حكمها من الن�س��و�س ال من العقود القدمية وال تغيري ا�س��مها لتكون عقد قر�س اأو �س��لم اأو 
�رشف اأو غريه.

اثة ومتفقهٍة وفقهاء. فهذه قاعدة هامة اأدى الغفول عنها اإىل كثري من التعب واالإرهاق لبحَّ
وعق��د الوكاالت هو عقد مباح يف األصل؛ لعموم نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 

)النساء:29(.
1- قولن��ا »جري��ان ه��ذا« أي التغيري يف األمساء، فقد ثبت تغيري أمساء أماكن مث��ل يثرب إىل طيبة، وثبت تغيري 

أمساء أشخاص كذلك، خبالف أمساء العقود التجارية فلم يتعرض الشرع لتغيريه.



847املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 847املقدمة فـي فقه الع�رص846 املقدمة فـي فقه الع�رص 846

وهو اأحد اأهم عقود التجارة واالقت�س��اد اجلاري يف العامل، ف�سمله حكم االإباحة التجارية من 
عموم الن�س.

والنظ��ر يف حكم��ه اأواًل ه��و اأن يعطى حكم االإباحة على االأ�س��ل املقطوع، ث��م ينظر فيما 
يخرجه عن هذه الدائرة، من حمرم مقطوع كعقد ربا، اأو حمرم من�سو�س، اأو قمار، اأو ما لي�س 

عن ر�سى.
فهذه هي املوانع االأربعة االأ�س��ول التي ترجع على كل عقد باالإبطال ويزاد لها خام�س هو: 

العقد املرتتب عليه ال�رشر العام االقت�سادي اأو العبادي اأو االأخالقي.
الموانع الخمسة التي تبطل العقود

واملوان��ع الت��ي تعود على عق��ود املعامالت باالإبطال خم�س��ة ترجع اإليها �س��ائر املوانع يف 
الن�س��و�س، وهي عقد الربا، وعقد على املحرم املن�س��و�س، وعقد املي�رش، وعقد مل يقم على 

الر�سا وعقد �سار عام.
فالربا محرم قطع��ي نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البق���رة:275(، نثى ى ائ ائ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  نثھ  عم���ران:130(،  )آل  وئۇئمث  وئ  ەئ  ەئ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  نثۀ  )ال���روم:39(،  ۇۆمث  ۇ  ڭ  ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ 

ېېمث )البقرة(.
وعق��د البيع غري عقد الرب��ا للن���س نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤڤمث )البقرة:275(.
فباين الله بني العقدين؛ الأن البيع مق�سود به حم�س املعاو�سة والربح، واأما الربا فمق�سوده 
املح���س بيع القر�س بربح، والقر�س ال يباع؛ َفَجْعُله من اأنواع البيع اأو اال�س��تثمار خارج عن 

احلقيقة اإىل احليلة. وهذا ربا الديون، وهو من الن�سيئة.
أما ربا الزيادة فهو: زيادٌة يف جمل�س العقد يف اأحد العو�سني من جن�س واحد من ال�رشوريات 

الغذائية اأو النقدية.
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فقولنا »يف جمل�س العقد« خرج به ربا الن�سيئة.
وقولنا »من جن�س واحد« احرتاز عن اختالف اجلن�سني، فالزيادة مباحة.

وقولن��ا »من ال�رشوري��ات« احرتاز عن غري هذه املن�سو�س��ة؛ الأن عليها ت��دور ال�رشورة 
الب�رشي��ة »الذهب بالذهب والف�س��ة بالف�س��ة والرب بالرب وال�س��عري بال�س��عري والتمر بالتمر 
والزبي��ب بالزبيب وامللح باملل��ح ربا اإال هاء وهاء فاإذا اختلفت االأجنا�س فبيعوا كيف �س��ئتم اإن 

كان يدا بيد«)1(.
ويف االأمن الغذائي و�سحنا اقت�سار العلة على هذه مبا ال ميكن للناظر رده.

ويدل على خطاأ التعليل بغري هذا �سدة االختالف يف العلة على نحو اأربعة ع�رش قوال.
وكل م�س��األة ا�ستد التباين فيها؛ فذلك دليل على عدم الن�س فيما اختلف فيه وال قريب من 
الن�س، ودليل على خروج االجتهاد فيها عن �سنن التي�سري يف ال�رشيعة، ودليل على خطئه اإال 

حمل الوفاق.
فريجع هنا اإىل املحل املجمع عليه، ويرتك ما �سواه.

وكل اجتهاد يف حال �سدة االختالف يدور على املحل املجمع عليه فهو �سحيح.
وه��ذه قاعدة عرفته��ا بالتتب��ع والتاأم��ل)2(، ودليله��ا نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈڈمث )النساء(.
فكل ما لي�س من عند الله ا�ستد فيه االختالف.

وثاني املوانع املفسدة للعقود هو معاو�سة اأو بيٌع ملحرم بالن�س.

1- أخرجه مس��لم برقم 4139 عن ابن عمر قال له رجل من بين ليث إن أبا س��عيد اخلدري يأثر هذا عن رس��ول 
اهلل å يف رواية قتيبة فذهب عبداهلل ونافع معه. وفى حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبداهلل وأنا معه والليثي 
حتى دخل على أبي سعيد اخلدري فقال إن هذا أخربني أنك خترب أن رسول اهلل å نهى عن بيع الورق بالورق 
إال مثال مبثل وعن بيع الذهب بالذهب إال مثال مبثل. فأش��ار أبو س��عيد بإصبعيه إىل عينيه وأذنيه فقال أبصرت 
عيناي ومسعت أذناي رس��ول اهلل å يقول »ال تبيعوا الذهب بالذهب وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال 

تشفوا بعضه على بعض وال تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إال يدا بيد«.
2- قولنا »بالتتبع والتأمل« أقول: منها مدة القصر يف الس��فر فهي من املعارك، ومنها علة الربا وباب الربويات، 

ومنها وضوء النائم واملتحرية يف احليض، ومنها دماء احلج، ومنها يف أبواب الطالق كثري، وغري ذلك.
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ٌم من�سو�س على حرمة بيعه.  حُمرَّ
وهي: بيع امليتة واالأ�سنام واخلنزير ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع الدم وبيع اخلمر ومثله 

اأو اأ�سد املخدرات)1(.
واملانع الثالث: بي��ع املي�رش نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺٺمث )املائدة(.
م الأنه �س��ديد اخلطر واجلهالة  واملي�رش ق�س��مان: القمار، وهو بي��ع على احلظ واملغامرة، َوُحرِّ
ويرتتب عليه �رشر �س��ديد، وال�رشر مدفوع. ومن اأنواعه بيع احل�س��اة واملالم�س��ة واملنابذة، 

فهذا هو الق�سم االأول من املي�رش وهو اأ�سده.
والثاين: بيع الغرر. وهو منهي عنه بالن�س »نهي عن بيع الغرر«)2(.

وبيع الغرر: هو ما ا�س��تد غلبة اإي�س��اله اإىل ال�رشر على امل�سرتي، ويدخل فيه بيع املالقيح 
وامل�س��امني)3( وما يف بطون االأنعام)4( وبيع ال�س��مك يف املاء)5(، وبيع احلب يف ال�سنابل باحلب 

كياًل، والتمر على النخل بتمر كياًل)6(.
وبيع احلي بامليت يف اللحوم)7(.

1- أخرجه البخاري برقم 2086 عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اش��رى عبدا حجاما فس��ألته فقال نهى 
النيب å عن مثن الكلب ومثن الدم ونهى، عن الوامشة واملوشومة وآكل الربا وموكله ولعن املصور.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
3- قولنا »املالقيح« قلت: فيه حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وكالهما يف كشف األستار برقم 1191 و1192 
عن ابن عباس È أن النيب å نهى عن املالقيح واملضامني وحبل احلبلة. وكالهما حسنان يف الشواهد فيكون 

احلديث بهما حسن لغريه.
4- تقدم احلديث وخترجيه.

5- روى أمحد يف املس��ند برقم 3676 عن عبداهلل بن مس��عود قال: قال رسول اهلل å: ال تشروا السمك يف املاء 
فإنه غرر. قلت: حديث حسن يف الشواهد.

6- أخرجه البخاري برقم 2171 عن عبداهلل بن عمر È أن رس��ول اهلل å نهى عن املزابنة، واملزابنة بيع 
الثمر بالتمر كيال وبيع الزبيب بالكرم كيال. وهو يف مس��لم برقم 3958 أن رس��ول اهلل å نهى عن بيع املزابنة 

واحملاقلة واملزابنة أن يباع مثر النخل بالتمر واحملاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء األرض بالقمح. 
7- قلت: هذا حديث حس��ن صحيح، جاء من حديث مسرة وابن املس��يب والقاسم، أما ابن املسيب ففي املراسيل 
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وبي��ع الرطب بالياب�س من جن�س��ه كالزبيب بالعنب والتمر بالرط��ب)1(، وبيعتني يف بيعة)2( 
ألبي داود برقم 165 عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل å »نهى عن بيع احلي بامليت«. قلت: سنده صحيح 

إىل ابن املسيب.
وله شاهد من حديث مسرة يف املستدرك برقم 2251 أن النيب å نهى عن بيع الشاة باللحم. قال احلاكم: هذا 
حديث صحيح اإلس��ناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ومل خيرجاه. وقد احتج البخاري باحلس��ن عن مسرة. 
وله ش��اهد مرس��ل يف موطأ مالك. وقال الذهيب يف التلخيص: احتج البخاري باحلس��ن عن مسرة. قلت: وهو كما 
قاال. وقال البيهقي يف السنن الكربى )296/5(: هذا إسناد صحيح ومن أثبت مساع احلسن البصرى من مسرة بن 
جندب عده موصوال ومن مل يثبته فهو مرسل جيد انضم إىل مرسل سعيد بن املسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي 
بك��ر الصدي��ق Ê. قلت: أثبت مساعه البخاري وابن املديين والرمذي وغريهم ومل يأت من قال بعدمه حبجة 
وقد تقدم تقيق املسألة. وأما مرسل القاسم فسنده حسن وأثر أبي بكر Ê كذلك. وهما عند البيهقي. وعن ابن 
املس��يب بس��ند صحيح أنه كان من قمار اجلاهلية. ولفظه يف املوطأ من رواية حممد بن احلسن برقم 781 عن سعيد 
بن املس��يب قال: وكان من ميس��ر أهل اجلاهلية يبع اللحم بالش��اة والشاتني. قلت: وأما النهي عن بيع احليوان 
باحلي��وان نس��يئة فهو عند الدارقطين برقم 3058 عن اب��ن عباس أن النيب å نهى عن بيع احليوان باحليوان 
 å نس��يئة. قلت: س��نده صحيح. وما ورد من األحاديث الصحيحة يف أخذ البعري بالبعريين نس��يئة بأمر النيب

يدل على جوازه فيحمل احلديث على جمرد اإلرشاد ال التحريم.
1- قولنا »وبيع الرطب باليابس من جنسه..« فيه أحاديث يف الصحيحني يف النهي عن املزابنة وقد تقدمت، وفيه 
ما أخرجه مالك بسند صحيح برقم 1293 عن عبداهلل بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخربه أنه سأل سعد بن أبي وقاص 
 å عن البيضاء بالس��لت فقال له س��عد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال س��عد: مسعت رسول اهلل

يسأل عن اشراء التمر بالرطب. فقال رسول اهلل å »أينقص الرطب إذا يبس« فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
2- قولنا »وبيعتني يف بيعة« احلديث يف ذلك عن أبي هريرة Ê قال: قال النيب å »من باع بيعتني يف بيعة 

فله أوكسهما أو الربا«.
قلت: هذا حديث حس��ن من حديث أبي هريرة Ê عند أبي داود برقم 3463 وأخرجه الرمذي برقم 1231 
ولفظه عن أبي هريرة Ê قال: نهى رسول اهلل å عن بيعتني يف بيعة. وقال ويف الباب عن عبداهلل بن عمرو 
وابن عمر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد 
فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتني يف بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين وال يفارقه على 
أحد البيعني فإذا فارقه على أحدهما فال بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهي النيب 
å عن بيعتني يف بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعين غالمك بكذا فإذا وجب لي غالمك وجب 

لك داري وهذا يفارق عن بيع بغري مثن معلوم وال يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
وقال احلاكم يف املس��تدرك )52/2(: صحيح على ش��رط مسلم ومل خيرجاه. وقال الذهيب يف التلخيص: على شرط 
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وبيع ما لي�س عندك)1(، اأي مل متلكه اأو ملكته وقب�سه حمتمل العدم بكثة، وبيع ما مل يقب�س 
اإن غلب عدمه)2(، وربح مبا ال ي�سمن)3(.

وم��ا خ��ف ال�رشر والغ��رر فيه واجلهالة مما ال يو�س��ل اإىل خ�س��ومه غالبا خ��رج عن املنع، 
كاجلهالة باأ�س��ا�س اجلدار، وباخلر�س، وال�س��ربة، واملزروعات مما حت��ت االأر�س، وجهالة عمل 

امل�ساقاة واملزارعة وامل�ساربة وخدمات كثرية معا�رشة.
ويختلف القول يف امل�س��ائل هنا يف املذاهب الختالف حتقيق التغرير عند املجتهد يف احلادثة 

من عدمه.
والرابع من املوانع املبطلة للعقود: عدم الر�س��ا نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 

)النساء:29(.
ف�رشط للتجارة الر�سا. واخللل فيه موؤثر.

مس��لم. قلت: الظاهر أنه حس��ن صحيح وليس على شرط مس��لم ألنهما أخرجا له ألحد الرواة يف السند متابعة كما 
قال املزي يف ترمجته والذهيب يف الكاشف.

قلت: وله ش��اهد صحيح عنده برقم 1309 عن ابن عمر È عن النيب å قال »مطل الغين ظلم وإن أحلت 
على مليء فاتبعه وال تبع بيعتني يف بيعة«.

وقول أبي عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قلت: وهو كما قال وإمنا مجع له اللفظني حلال شيخه 
إبراهيم اهلروي ثقة صدوق. ثم اطلعت على قول احلافظ فيه إذ قال صدوق حافظ. قلت: وهو ما قلناه وهلل احلمد. 
 å قلت: ويف الباب كذلك عند أمحد برقم 6628 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اهلل

عن بيعتني يف بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما مل يضمن وعن بيع ما ليس عندك. قلت: هذا حسن صحيح.
1- قولنا »وبيع ما ليس عندك« تقدم احلديث فيه وهو صحيح. وقال البخاري باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع 
ما ليس عندك. وأورد فيه برقم 2135 حديث ابن عباس، È: أما الذي نهى عنه النيب å فهو الطعام أن 
يباع حتى يقبض. قال ابن عباس، وال أحسب كل شيء إال مثله. قلت: مل يصح على شرطه النهي الصريح فأورد 
قياس بن عباس. قلت: وجعل البخاري حديث النهي عن بيع ما ليس عندك معناه القبض وهو أعم يف ما ال متلكه 

أو ما ملكته ومل تقبضه أو قبضته وال تستطيع أداءه يف العقد.
2- قلت: إمنا محلته على هذا ألنه ما تدل عليه مقاصد الشريعة وقواعدها يف الباب، ثم اطلعت على أن ما اخرته 

مل انفرد به، بل هو اختيار شيخ اإلسالم وابن حزم وغريهما.
3- تقدم احلديث يف هذا وخترجيه.
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ويدخ��ل فيه بيع املعيب بال بيان، وبيع ما لي���س ملكا، وال والية عليه بوكالة اأو والية نظر؛ 
الأن الر�سى اإمنا هو من املالك اأو من له والية.

وبيُع املجنون وال�س��فيه وال�سبي النعدام الر�س��ى اأو نق�سه. وبيع املحجور عليه واملفل�س، 
الأن الر�سا تعلق باآخرين.

وبيع املغ�سوب وامل�رشوق واملنهوب وبيع اخلداع واملغ�سو�س؛ الأنه ال ر�سى يف هذه امل�سائل 
ممن له الر�سى. وبيع ما ال منفعة فيه. وبيع امل�رشاه)1(، وبيع املكره؛ لظهور اختالل الر�سى.

و�س��ابط هذا: كل بيع جرى مع َفْقٍد اأو نق�س موؤثر لالأهلية، اأو مع خلل موؤثر يف العني فهو 
مبطل يف االأ�سل، وخلل العني يدخل فيه العيوب.

وبقي مانع خامس: وهو ما ترتب عنه ال�رشر العام: بال�سوق، اأو بال�سعائر الدينية الكربى، 

اأو االأخالق واملكارم واالإن�سانية.
ومنه النهي عن تلقي الركبان)2(. وبيع حا�رش لباد)3(، واالحتكار. وبيع التجار خارج ال�سوق 
حتى يحوزوه اإىل رحالهم يف ال�سوق)4(. ومن االآخر اأعني ال�رشر بال�سعائر الدينية النهي عن 

1- هو يف صحيح البخاري برقم 2151 عن أبي هريرة Ê يقول: قال رسول اهلل å: من اشرى غنما مصراة 
فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من متر. وهو يف صحيح مسلم برقم 3907.

 å أنهم كانوا يشرون الطعام من الركبان على عهد النيب È 2- أخرجه البخاري برقم 2123 عن ابن عمر
فيبعث عليهم من مينعهم أن يبيعوه حيث اش��روه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. ويف البخاري برقم 2149 عن 
عبداهلل بن مسعود Ê قال من اشرى شاة حمفلة فردها فلريد معها صاعا ونهى النيب å أن تلقى البيوع.

3- أخرج��ه البخ��اري برقم 2149 عن أبي هريرة Ê أن رس��ول اهلل å قال: ال تلق��وا الركبان، وال يبيع 
بعضكم على بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبيع حاضر لباد، وال تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد 

أن حيتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر.
4- قولنا »وبيع التجار خارج الس��وق..« فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم 2131 عن س��امل، عن أبيه 
Ê ق��ال رأي��ت الذين يش��رون الطعام جمازفة يضربون على عهد رس��ول اهلل å أن يبيعوه حتى يؤووه إىل 
رحاهل��م. ويف البخ��اري برقم 2132 عن ابن عباس È أن رس��ول اهلل å نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى 
يستوفيه قلت البن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. ويف البخاري برقم 2133 عن ابن عمر 
È يقول: قال النيب å من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يقبضه. قلت: ففي الطعام زيادة على جمرد القبض 
أال يباع إال يف حمله من الس��وق ال يف خارجه بالتلقي ملا يرد إىل الس��وق ويدخل يف هذا احلكم األخري كافة الس��لع 
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البيٍع حال النداء للجمعة. والبيع يف امل�س��جد، واأخذ االأجرة على تعليم القراآن والعلم ال�رشعي 
واالأذان والدعوة وبيع االأوقاف.

ومن الثالث اأعني ما ترتب عنه �رشر ظاهر باملكارم واالإن�س��انية، بيع ف�س��ل املاء، وع�س��ب 
الفحل؛ الأنه من املكارمات بذال بال عو�س.

فهذه هي املوانع اخلم�سة.
ف��كل عق��د يف الدنيا -قدميًا اأو حديثًا اإىل يوم القيامة- ال يوجد فيه مانع قاطع منها اأو قريب 

منه فهو مباح.
وكل معامالت العالم التجارية بني املسلمني وغريهم األصل فيها اإلباحة والحل.

والعقود املالية قدميها وجديدها كثرية، واالأ�سل فيها احلل)1(، و�سنتكلم عن مهمات اأحكامها 
يف االأنظمة املالية، ونذكر هنا ما يتعلق بهذا املو�سع، فمن ذلك:

- عقد التخليص الجمركي:
وهو: عقد منفعة على ا�ستكمال اإجراءات تخلي�س ال�سلع من اجلهات اجلمركية الر�سمية اإىل 

يد امل�ستورد اأو من يوكله مقابل عو�س مايل.
وهو بهذا عقد اإجارة وا�سح.

- عقد خدمة التحويالت:
والتحوي��الت املالية خدمة م�رشفية عّم��ت اإليها احلاجة، وما كان كذلك فقد رعته ال�رشيعة 

يف احلاجيات؛ اإذ يوؤدي عدمها اإىل تعطل كثري من امل�سالح التجارية وال�سخ�سية وتع�رشها.
وبع�س احلاجيات تنزل منزلة ال�رشوريات.

، فال يق��ال احلاجيات تنزل منزل��ة ال�رشوريات بل  وقيدناه��ا »ببع���س« الأن اإطالقه��ا َع�رِشٌ
بع�س احلاجيات، اإذ ال�رشوريات مرتبة عالية تختل احلياة وجوداً باختاللها، بخالف احلاجيات، 

فاإطالق كون احلاجيات كال�رشوريات يف احلكم ال بد اأن يقيد بالبع�س.

التجارية لعموم النهي عن تلقي الركبان يف الصحيح، وقد سبق قبل قليل.
1- ومهمات أحكامها يف األنظمة املالية.
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وصورُة التحويالت اإللكرتونية، أو التلكس��ية، أو الهاتفية: اأن يدفع �سخ�س مبلغا يريد 
حتويله اإىل م�ستقبل يف مكان اآخر حملي اأو دويل.

ل اإليه، واملبلغ،  ويكون عمل مكتب التحويالت اأن يقب�سها منه ب�سند فيه ا�سمه وا�سم املحوَّ
والبل��د، ورقم التحويل، وما يحتاج اإليه من تفا�س��يل، ثم ياأُمر املكتَب املحولَّ عليه اأن ي�س��لم 

للمحول له ذلك املبلغ.
وهذه اخلدمة بعو�س مايل معلوم عند التحويل توؤخذ من العمالء.

ل باملبلغ عرب مكتب التحويالت  وهو عقد مباح، وك�سبه حالل؛ الأنه بالن�سبة لل�سخ�س املحوِّ
عقد مع املكتب على منفعة اإي�سال املبلغ اإىل امل�ستلم املحول اإليه باأجرة مدفوعة.

والأنه بالن�س��بة اإىل مكتب��ي التحويالت عقد وكالة بينهم��ا، اإذ كل منهما وكيل عن االآخر 
مقابل عو�س متفق عليه؛ ففيها وكالة على عمل باأجرة.

والأن اأحدهم��ا يقب���س اأم��واال وياأمر االآخر بدفعها فال بد من �س��مان جه��ة على تعاملهما 
كالبنك املركزي اأو وكالئه.

وال �س��اأن لل�سخ�س املر�ِسل وامل�ستِلم اإال بعقد احلوالة املربم، وال يتعلق �سحة اأو بطالن هذا 
العقد بالعقود االأخرى اخلا�سة بني املكتبني.

ولو اأردنا تع�سريا لقلنا تخريجا:
ل حني َدْفِع املبلغ هو مقر�س للمكتب بالعاجل، واملكتب حميل على مكتب  اإن ال�سخ�س املحوِّ

ل؛ فهو قر�س جر نفعا؛ فحرم. اآخر ملء باأجرة بر�سا املحوِّ
وكذلك نقول فيما بني املكتبني، فاأحدهما دائن واالآخر مدين، ثم يجري ال�س��داد ويتقا�س��مان 

مقابل ذلك الفائدة املح�سلة من العمالء كاأجرة للحواالت.
اأو نق��ول عقد اإج��ارة وقر�س؛ فحرم؛ الأن احل��واالت اإجارة كما مر، وفيها دفع مبلغ قر�س��ا 

ليعطيه اآخر عاجال باأجرة.
وجمي��ع هذه التخريجات من التع�س��ري على اخلل��ق؛ الأن كل عقد جتاري ج��رى به التعامل 
االأ�س��ل حله؛ وال يوؤخذ حكمه من عقد اآخر باالإحلاق؛ بل حكمه االأ�س��لي االإباحة قطعا على 

االأ�سل؛ فمن زحزحه عن هذا كان بدليل يف اأحد املوانع اخلم�سة للعقود واإال فال حجة له.
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ويجب اأن يكون املانع وا�سحا اإما بالقطع اأو قريب منه، بحيث ينقله عن االإباحة اإىل التحرمي، 
واإال ف��ال يح��ق باالحتماالت والتخريجات امل�س��ككة حترمي ما جعله الله مباحا على االأ�س��ل 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ونثەئ  )النس���اء:29(،  ڃڃمث  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  نثڦ  للعب��اد 
ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.

وهذا اخللق يقت�سي �سائر الت�رشفات، ومنها العقود، فما اأكث ما يف االأر�س جميعا وما اأكث 
عقودها؛ فاإن كان ال يحل اإال اإذا �سابه عقدا قدميا بطل االمتنان و�ساق على اخللق معا�سهم.

عقود خدمة الهاتف:
وعقود خدمات الهواتف الثابتة واملتحركة وال�س��لكية والال�سلكية عقود مباحة قائمة على 

بيع املنفعة، وهي وحدات االت�سال املقدرة بالزمن وامل�سعرة بح�سب ذلك.
وهو عقد خدمي مباح جاٍر يف التعامل التجاري من حاجيات الع�رش احلديث، فهو على اأ�سل نثڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(، نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(.
جناه على اأنه عقد بيع لل�رشيحة امل�س��فرة -التي تبيعها ال�رشك��ة ومزودو اخلدمة-  ول��و َخرَّ
جمم��وٌع مع عق��د اإيجار للمنفعة التي ُت�ْس��رَتى على ال��دوام بتعبئة كروت ال�س��حن، اأو اأي 

و�سيلة.
فيجتمع عقدان، وقد نهي عن بيعتني يف بيعة بالن�س خلرجنا حينئذ عن التي�سري، وعن اأ�سل 
االإباح��ة يف عقود التجارات باجتهاد حمتمل ال ُي�َس��لَّم عند اآخر، وي�س��يق به على اخللق، وما 

ع�رش على اخللق فهو غري موافق الأ�سل الت�رشيع يف التي�سري، فبطل.
ب��ل نقول هو عق��د بيع خدمة يتم ب��ه نقل ملكية الرق��م وال�رشيحة وتزوي��د املالك بخدمة 

االت�سال.
واأما �رشاء وحدات االت�س��ال كلما نفدت فهو بيع جديد ال عالقة له باأ�س��ل العقد ال�سابق، 

وهو ك�رشاء م�ستاأجر االأر�س الزراعية احلبوب لزراعتها.
ول��و اأن ال�رشكات تبيع الهواتف �س��من العق��د وال ميكن اإجراء اخلدم��ة اإال بذلك جلاز على 

االأ�سل.
ولك��ن ملا جرى التعامل على ف�س��ل عقد ���رشاء ال�رشيحة، واالإمداد باخلدم��ة، وعقد �رشاء 



855املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 855املقدمة فـي فقه الع�رص854 املقدمة فـي فقه الع�رص 854

��َلع؛ وحل�س��ل اختالل يف ركن الر�سى،  الهاتف كان جمعهما باالإجبار حينئذ حيلة الإنفاق ال�سِّ
فحرم؛ ودخل يف بيعتني يف بيعة وهو منهي عنه.

ويجوز اإجراء عقد على توفري اخلدمة با�سرتاك �سهري مقطوع، �سواء ح�سل االت�سال اأو ال.
نظريه اإيجار عقار؛ فيجب الدفع ملجرد القب�س، ولو مل ي�سكن.

واجلمع بني ا�سرتاك �سهري و�رشاء وحدات جائز -كذلك- على االأ�سل اإن كان عن ترا�س وكان 
لال�سرتاك ميزة على غريه؛ فاإن مل يكن له ميزة فهو اأكل للمال بالباطل؛ الأنه بال عو�س.

وخدم��ات االنرتن��ت: منفعة معت��ربة جرى عليها التعام��ل املعا�رش جتارًة، و�س��ارت من 
حاجيات الع�رش كو�سيلة الإقامة خدمات العامل اقت�ساديا، ومدنيا، وعلميا، وجتاريا، و�سيا�سيا، 

واجتماعيا.
واخلدمة تزود بعقد معاو�سة مق�سودها الربحية.

فهي مال متقوم من نوع املنافع يعاو�س عليه بالثمن.
واالأ�سل فيها االإباحة، كانت با�سرتاك مقطوع اأو بالدفع امل�سبق اأو غريه.

واإبرام عقود املعاو�س��ات من خالله جائٌز يف حال جريان التعامل به والوثوق بامل�سدر، وقد 
�سبق)1(.

عقد االعتماد المستندي:
االعتماد امل�ستندي هو عقد على خدمة يقوم بها البنك للعميل امل�ستورد �سلعة علتها ت�سهيل 
التجارات الدولية وموثوقية مطابقة موا�س��فات الب�س��اعة للم�س��تورد امل�سرتي وموثوقية 

ا�ستالم ثمنها للمورد البائع.
فهذه علتها االأ�س��لية. واأما اأركانها فهي: امل�س��تورد، والبنك، وال�سلعة، واملورد، والعقد مع 

البنك.
د فهو بائع ال�سلعة. واأما البنك فهو  اأما امل�س��تورد فهو طالب ال�س��لعة. وهو م�سرٍت. واأما املورِّ
وكيل و�س��امن يف اجلملة باأجرة، والأن البنك �س��امن ووكيل على الطرفني فاإنه ال بد له من 

�سمان على ما يدفعه.
1- انظر فقه التكنولوجيا.
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فيطلب من امل�س��رتي امل�ستورد �سمانا على تغطية القيمة التي �سيقدمها عنه البنك، وعلى 
اأثره يقوم البنك باإ�س��دار م�ستندات تو�س��ح الدفع وامللكية للم�ستورد وله اأن يحجزها عنده 

كرهن حتى الدفع.
ِد بذلك، اأي بالدفع وما يتعلق باإمتام العملية، وياأمره باإر�سال  ويقوم باإ�سعار الطرف االآخر املورِّ
وثائق ال�سحن، فاإذا تاأكد البنك من املطابقة ومتام العملية حول له القيمة على بنك اآخر اأو اإليه 

مبا�رشة.
ف��اإن دفع امل�س��تورد كامل الثمن للبنك فظاهر، اأو دفع جزءا ودف��ع البنك ما تبقى طلب منه 

�سمانة لتغطية ذلك.
وللبنك اأن ي�سلك م�سلكا اآخر، وهو اأن ي�سرتي ال�سلعة ثم يبيعها للم�ستورد باملرابحة.

اأو يقر�س امل�ستورد القيمة، ويكون وكيال يف بقية االإجراءات بعو�س مايل.
وجميع ال�سور جائزة.

فاإن اأقر�سه املبلغ وفر�س عليه فائدة على املبلغ فيمكن القول بالبطالن.
وميكن القول باجلواز الأن املعاملة لي�س��ت قر�سًا اإمنا هي �رشاء ل�سخ�س، وتقدمي الثمن ثم اأخذ 

اأجرة على عملية الوكالة واإجراء االعتماد امل�ستندي.
وما اأجاز خري مما منع؛ الأن االأ�سل االإباحة.

وقد اأجاز العلماء »ت�سدق بدارك عني، وا�سرت يل كذا« والتقدير: بعني دارك، وثمنه قر�سًة 
عندي ثم كن يل وكيال يف الت�سدق به. والتقدير يف االآخر: اأقر�سني وا�سرت يل كذا وكذا به، 

واأنا اأعطيك القر�س واأجرة ال�سعاية يف ال�رشاء.
فلي�ست االأجرة على جمرد القر�س، واإمنا هي مقابل عمل معترب �رشعا وعرفا.

أم��ا عق��د الضمان: فهو اإحدى عق��ود اخلدمات التجارية اليوم، وه��و متداخل يف كثري من 

العقود واخلدمات.
فقد يكون اأ�سل العقد بيعا مع �سمان ال�سلعة، اأو اجلودة، اأو العيب، وهو جائز.

وق��د يكون عقدا م�س��تقال، وهو عقد �س��مان اأجنبي عن اآخر، اإما �س��مانا ماليا اأو �س��ماَن 
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اإي�سال، وهما: عقدان يف الفقه.
ويجوز اأخذ العو�س املايل مقابل ال�سمان؛ لعدم ورود املانع ال�سحيح ال�رشيح عن ذلك.

وجلريان التعامل التجاري عليه؛ اإذ اأ�س��بح عقد ال�س��مان اأحَد املعامالت التجارية الربحية؛ 
في�سملها الن�س نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

وخطاب ال�سمان البنكي بعو�ٍس جائز؛ الأنها اأجرة للبنك على اإ�سداره، والقيام مقام الوكيل 
يف الدفع؛ فاالأجرة لي�ست على فائدة املبلغ الذي يدفعه البنك، بل هي عمولة على عمل يقوم 
به البنك هو الوكالة يف كافة االإجراءات املتعلقة باخلطاب والدفع اأمام امل�ستفيد، وكل ما ميكن 

�رشطه عليه مقابل ذلك وعليه فاالأ�سل فيه االإباحة.
وهو عقد وكالة وا�سح واالأجرة عليها.

وللوكيل اأن يقدم من ماله عن االأ�س��يل ما هو مفو�س فيه، ويكون قر�سا، ومن ادعى املنع 
لزمه الدليل القائم اخلايل عن املماثل واملقاوم.

وعق��د التأمني: عقد جديد جت��اري قائم على الربحية يف االأ�س��ل. مقابل تقدمي خدمة دفع 

املفا�س��د ع��ن العميل طالب التاأم��ني يف جمال معني. وال اأج��د فيه مانعا من املوانع اخلم�س��ة 
املعت��ربة الت��ي يدور عليها املنع ال�رشعي وه��ي: مانع الربا يف الدين والع��ني الربوية املحددة 
�رشع��ا يف الن�س، ومانع كون املعق��ود عليه حمرما بالن�س، ومانع كون العقد من املي�رش وهو 
القمار، وكون العقد من الغرر الفاح�س الذي ي�رش باأحد الطرفني مبا ال يت�س��امح فيه وهو نوع 

من املي�رش.
ومانع اختالل الر�سى بخلل االأهلية اأو خلل ما عقد عليه.

ومانع ال�رشر العام على ال�سوق اأو النا�س اأو الدين اأو االأخالق واملكارم.
اأم��ا اأن جتعل��ه عقدا اآخر قدميا ثم ُتوِرُد عليه مانعًا؛ فهذا خالف احلقيقة؛ الأن حمل التحقيق هو 

يف هذا العقد بكيفيته االآن ال على عقٍد اآخر قدمي.
فورود املانع عليه ال على هذا العقد.

والأن االأ�سل االإباحة بيقني؛ فمن نقله عنها احتاج اإىل دليل.
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والأنه عقد جتارات، وركنها الر�سى وعدم املوانع؛ والر�سى موجود، واملوانع غري موجودة.
فالربا ال يوجد فيه الأنه لي�س قر�سا، ومن حرمه لذلك فقد حرم عقدا اآخر؛ الأن عقد التاأمني لي�س 

بعقد قر�س اأ�سال، بل هو عقد بيع منفعة معروفة املحل معلومة غايتها الق�سوى والدنيا.
والأن القر���س قائم على »اأقر�س��ني« ك��ذا، وال تقول �رشكات التاأمني ذل��ك، بل تقول اأقدم 
خدَم��ة دفع ال�رشر عنك االأق�س��ى واالأدنى. وما بينهما يف نف�س��ك، اأو مالك، وقيمة اخلدمة 

ا�سرتاك �سنوي، اأو �سهري مببلغ معني.
وال�رشيعة ما جاءت اإال لدفع املفا�سد وال�رشر، وعمل �رشكات التاأمني كذلك.

والأن م�ساحلها غالبة للطرفني، وال�رشيعة راعية للم�سالح.
والأنها لي�ست بيع نقد بنقد حتى جتري فيه اأحكام ال�رشافة، وال بيع نقد ب�سلعة جتارية يلزم 

قب�سها عاجال اأو موؤجال.
ف��ال يج��ري عليه املانع، وال بيع حمرم عينه بالن�س، وال بيع قمار؛ الأنه غري دافع ماال مقابل 

�سلع متعددة باحلظ.
وال غرر فاح�س فيه يوؤدي اإىل ال�رشر باأحد الطرفني.

بل هو حمدد باأعلى واأدنى وما بينهما، وب�سكل مدرو�س وعو�س مر�س، لدفع ال�رشر حال 
ح�سوله.

والأن بيع املنافع اأو�سع من بيع االأعيان، واجلهاالت فيها اأو�سع.
ولذا �رشط للعامل جزء الربح مع جهالة عمله يف امل�ساربة، وجهالة هل يربح اأو ال؟

وجهالة كثري من اجلهد الذي يبذله العامل يف امل�ساقاة، كلها بالتقدير العام بحد اأعلى واأدنى 
وغالب متو�س��ط، وج��واز االأجرة على الرقيا بالن�س مع جهالة الق��در وجواز االأجرة للوكيل 
على اخل�سومة، واملحاماة، وجواز االأجرة على اال�ست�سناع وهو بيع واأجرة مع جهالة تفا�سيل 

اجلهد واملواد اإال بتخمني عام كلي بحد اأعلى واأدنى.
وجواز رد القر�س من جن�س اآخر اإن ر�سي املقر�س حال الدفع.

والتاأمني يغتفر فيه اجلهاالت التف�س��يلية؛ الأنها معلومة بالتحديد الكلي كحد اأعلى واأدنى 
ومتو�سط.
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كم��ا تغتفر تلك اجلهاالت التف�س��يلية فيما �س��بق، والأنه��ا جهالة ال ت��وؤدي اإىل �رشر وال 
خ�سومة على الطرفني.

واأعظُم دليِل َمْن َمَنَعها َجْعُلها عقدا قدميا كالقر�س، ثم اإنزال اأحكام القر�س عليه.
وهذا خطاأ فقهي اأثر على اال�س��تنباط واالجتهاد حتى يف العقائد؛ اإذ هرب فريق اإىل التاأويل 
اأو التعطيل؛ الأنهم األزموا اأنف�س��هم ت�س��بيه ال�س��فات الرحمانية بال�سفات املخلوقة؛ فاأوجبوا 
القيا�س فيما ال يجب، وكذلك هنا ال يوجد ن�س ال يبيح العقود اإال اإذا خرجت على عقد م�سمى 
فقه��ي، بل جعل ال�رشع االأ�س��ل االإباح��ة التجارية العامة؛ ثم فر�س ركن الر�س��ى، وامتناع 

موانع حمددة اإن خال عنها العقد فهو �رشعي �سحيح.
فكل عقد جتاري يف العامل اأ�س��له اإىل يوم القيامة نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 

)النساء:29(، نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(.
ف��اإذا وجد مانع �رشعي وهو اأحد اخلم�س��ة املوانع اليقينية ح��رم، وال يحرم حتى يكون املانع 

موجودا يقينا اأو قريبا منه، وقد بينا ذلك فيما مر.
اأما االحتمال والتخمني وال�س��ك فهو مذم��وم نثڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤڤمث )النج���م(، نثٿ ٿ ٿ ٿٹمث )البق���رة(، نثپ پ ڀ ڀڀمث 

)احلجرات:12(.
واإذا اأردت اأن تعرف حكم اأي عقد �رشعا، فهب اأنه مباح على االأ�سل ثم اعر�سه على املوانع 

ال�رشعية؛ فاإن �سلم بقي على يقني االإباحة.
وأما عقود التسويق والوساطة التجارية والدعاية واإلعالن فال غبار على جوازها؛ الأنها 

اإج��ارة على عمل معني، فاإن اقرتنت ب�س��ناعة االإعالن ومواده مع ن���رشه وتوزيعه والرتويج 
له فهو عقد جامع ملعان كعقد ال�س��ناعة واالإجارة، وهو �س��حيح على االأ�سل، ولعدم املوانع، 
وال حاجة لتخريجه على االإجارة اأو الوكالة اأو اال�ست�س��ناع حتى يحل؛ الأنها عقود تفتقر اإىل 

الدليل ولي�ست هي الدليل.
فاإن كان مفو�س��ا بالبي��ع فهو وكيل باأجرة، ويج��وز اأن يجمع بني الت�س��ويق ووكيل البيع 
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و�سمان ال�سلعة وياأخذ عمولة على الكل؛ الأن عقد الت�سويق قد يت�سمن هذه جميعا، والعمولة 
هي اأجرة على هذه االأعمال اخلدمية التي هي مقومة بعو�س مايل يف ال�س��وق التجاري االآن؛ 

فيجري فيها اأ�سل االإباحة.

واألنظمة املالية خمسة:

1- نظام التملك

2- نظام االستثمار

3- نظام الحماية

4- نظام اإلنفاق وتوزيع الثروة

5- نظام اإلرفاق والتسهيالت

أما النظام األول فهو: نظام التملك، وهو قائم على خم�س طرق:

االأوىل: املعاو�سات املح�سة: وهي البيع وال�رشاء وكافة املعامالت التجارية.
الثانية: املعاو�س��ة غري املح�سة: وهي ما ال يق�سد بها الربح، واإمنا التعوي�سات واملكارمات 

كاالأرو�س والديات واملهور والنفقات.
الثالثة: التربر والتربع، وي�سمل الهبات واالأوقاف، والو�سايا، والنذور.

الرابعة: الفر�س ال�رشعي، وي�سمل الزكوات، واملواريث، والغنائم، وتوزيع الثوات الواجبة 
)وهو ما ي�سمل الفيء باملعنى االأو�سع الذي و�سحناه يف هذا الكتاب باأنه �سائر ثروات الدولة 

ب�رشط معني(.
اخلام�س��ة: االإباحة العامة، كال�س��يد الربي والبحري، واالحتطاب، واالحت�س��ا�س، وال�س��بق 

بو�سع اليد كاإحياء املوات.
ولنبدأ باملعاوضات املحضة:

فاملعاو�سات املالية راأ�سها عقود البيوع النقدية والعينية واملنافعية وال�سهمية واحلقوقية.
فاالأول ال�رشف. والثاين ظاهر والثالث باب االإجارات واملنافع واخلدمات. والرابع عقود بيع 

االأ�سهم يف البور�سات وال�رشكات والبنوك وال�سناديق. واخلام�س عقود بيع احلقوق املالية.
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 قاعدة هامة:
قلنا: اإن جميع املعاو�س��ات املالية املدنية والتجارية على وجه االأر�س االأ�س��ل فيها ال�سحة 
واالإباحة، وال يحرم منها �س��يء اإال باأحد موانع خم�سة هي: الربا، وبيع حمرم بالن�س، واملي�رش 
وهو القمار والغرر وهو نوع من القمار، وانعدام ركن الر�س��ى، وال�رشر العام على ال�س��وق 

ين اأو املكارم. اأو الدِّ
فاإذا طراأ مانع عليها يقينا اأو غالبا منع العقد �رشعا.

وقلن��ا »اإذا طراأ« ومل نقل »اإذا خلت عن املوانع �س��حت«؛ لوجود فرق ه��ام بني العبارتني؛ اإذ 
االأوىل مفيدة اأن املعاو�سة قائمة على يقني ال�سحة فال تزول اإال مبانع معترب.

والثانية تفيد اأن املعاو�سة فيها موانع يجب اأن تخلو منها حتى حتل.
وبهذين االعتبارين تختلف الفتاوى والفهوم واالأنظار.

وهذه الثانية طريقة خاطئة يف النظر؛ الأنها خمالفة لالأ�سل.
والأدائها اإىل اإبطال اأي معاملة مبجرد اأن االأ�سل الوجود الأي ا�ستباه باملنع.

فيلج��اأ اأهل هذه الطريق��ة اإىل البحث يف عقد قدمي لالإحلاق به، وحت�س��ل هنا العجائب؛ الأنه 
قيا�س على اأ�سعف قيا�س وهو جمرد ال�سبه.

وقيا�س على عقد اأعطي حكما �رشعيا بالن�س العام واالأ�س��ل العام وهو االإباحة نثٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤڤمث )البق���رة:275(، نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النس���اء:29(، نثۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )املائدة:5( اأي 

اأكال و�رشبا وا�ستعماال ومعاو�سة، وكل بح�سبه.
يف  حمرم��ة  فاخلبائ��ث  )األع���راف:157(  ژمث  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  نثڌ 

ا�ستعماالتها واملعاو�سات عليها.
وكل املعامالت التجارية داخلة حتت هذا.

وجاء ر�سول الله å وثم معامالت اأقرها على هذه االأ�سول اإال الربا، وبيع املي�رش، واملحرمات 
من خمر وميتة، وما كان عن غري ر�سى، اأو اأ�رش بالنا�س.
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وما جاء بعده من املعامالت امل�ستجدة اإىل ع�رشنا هذا ال تخرج عن هذه االأ�سول، وال حاجة 
اإىل م�س��ابهتها لعقد م�سمى قدمي، الأننا غري متعبدين بها كو�سائل للمعاو�سات، ومنع غريها 

اإال اإذا �سابهتها.
فالعقود و�س��ائل للتملك واالنتفاع مبا يف االأر�س؛ فكل عقد قدمي كان و�س��يلة يف زمن وقد 
ي�س��تجد يف زمن اآخر غريه با�س��م اآخر وتراكيب اأخرى، فال مانع �رشعا من هذا اال�س��تحداث، 

ومن ادعى اأننا متعبدون بتلك العقود حمرم علينا ا�ستحداث غريها فال حجة له.
وم��ن ادعى اأننا متعبدون باال�س��تخالف يف االأر�س بكافة اإمكانياتها امل�س��خرة وبكل عقد 

خدم ذلك اإال اإن طراأ عليه مانع به ال مفر منه فقد اأ�ساب.
واإذا تب��ني م��ا تقدم وجب علينا بيان ما يناق�س اأ�س��ول املعامالت التجارية مما هو �س��عيف 
واأدى التقليد بال نظر فيه اإىل ا�س��تنباط اأ�س��ول منه جعلت املعامالت ال�رشعية اأ�سد �سعوبة 

وارتباكا.
وق��د اآثرنا ذكرها يف اأول فق��ه االأموال لتكون كالقانون الكلي للناظر و�س��اأنه اأن يذكر يف 

املقدمات الأن ما �سواه م�سبوط به اأو دائر عليه.
- ركن التراضي:

ورك��ن البيع الر�س��ى، وخلوه من مانع م��ن املوانع االأربعة؛ لقول��ه تعاىل نثڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

واالكتفاء بالر�سى يف الن�س ي�سمل:
اأ- كمال االأهلية، فال بيع ملجنون وال �سكران وال نائم وال مغمى عليه؛ لعدم اإمكان الر�سى 
احلقيقي منهم، وال �س��بي وال �سفيه وال مكره اإكراها ملجئا لنق�س اأهلية الر�سى؛ الأن اأ�سله 

من الر�سد وكمال معرفة املنافع وامل�سار.
ب- وركن الر�سى يقت�سي اأن يكون العاقد مالكًا، اأوله وكالٌة اأو واليٌة؛ فيحرم بيع امل�رشوق؛ 

الأنه غري مملوك للبائع، فلم يقع الر�سى من املالك؛ فبطل البيع.
وه��و م�س��مول بالن���س نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦڃمث )النس���اء:29(، وبيع املال 
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املختل���س حمرم، والعقد باطل لنف�س العل��ة، وكذا بيع املنهوب واملغ�س��وب اإذا باعه الناهب 
والغا�سب.

ج- ويجب ظهور ما يدل على الر�سى يف البيع من �سيغة اأو ت�رشف.
فال�سيغة نعني بها كل ما اأفاد تناقل امللك بني العاقدين باملعاو�سة، كبعت، وقبلت، ولو قدم 
اأحدهما جاز، كقبلت ال�رشاء فقال: بعت؛ الأن ال�رشع ترك الن�س على تف�سيل هذه امل�سائل؛ فعلم 
�سحة ما ترا�سى الطرفان على كونه ناقال للملك باأي لغة، اأو ت�رشف، وترك اال�ستف�سال يف 

ق�سايا االأحوال يحمل على العموم يف املقال.
فكل �سورة دالة على الرتا�سي بالتعاو�س جاز عقد البيع.

والأن الله يقول نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، اأي عن امل�سائل التي مل ين�س على حترميها، وهذه 
منها، ويقول نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(، ويقول نثڃ ڃمث )األعراف:199(، فدل 
عل��ى اعتب��ار جريان العادة بني اخللق يف بناء االأحكام، فما ج��رت به العادات من األفاظ تناقل 

امللك يف املفاو�سات والبيوع �سح.
ويجب يف اللفظ اأن يكون �رشيحا يف املطلوب على الر�سى يف التعاو�س، وال�رشاحة هنا 

عند املتبايعني، ومن لزم العقد ح�سوره من ال�سهود.
وقولن��ا »هنا« حت��ى ال يحمل على ال�رشائ��ح اللغوية؛ الأنها قد تك��ون مهجورة يف تعامل 

النا�س.
وقولنا »من لزم العقد ح�سوره« ومل نطلق القول يف االأ�سهاد؛ الأنه ال يقع يف اأكث معامالت 

البيع الب�سيطة.
وقوله تعاىل نثى ى ائائمث )البقرة:282( اأمر على االإ�سهاد يف البيع.

وقبل��ه يف نف���س االآية االأمر باالإ�س��هاد على الدي��ون نثڈ ژ ژ ڑڑمث 
)البقرة:282(.

واالأ�سل فيهما االإيجاب.
وا�ستثني بالن�س املعامالت التجارية احلا�رشة الدائرة بني النا�س نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېېمث )البقرة:282(.



865املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 865املقدمة فـي فقه الع�رص864 املقدمة فـي فقه الع�رص 864

واملق�س��ود بها اأكث التجارات العادية اليومية التي تدور بني اخللق بيعًا و�رشاًء، ولو مل يرد 
هنا اال�ستثناء لوجب كتابة كل البياعات التجارية الب�سيطة الدائرة يف احلاجيات اليومية، ولو 
حمقرا، والأدى هذا اإىل التعذر و�س��دة ال�س��يق واحلرج على النا���س يف اأرزاقهم، وللزم وجود 
�س��هود وكات��ب على وجه الدوام يف كل حمل جتاري ولتع��ذرت التجارات التي يدور عليها 

رزق اخللق، وما ع�رش خرج عن مق�سود ال�رشع يف التي�سري، فبطل.
وال يك��ون االإ�س��هاد �رشط��ًا يف البيع اإال فيم��ا ال يتم اإال به ع��ادة وعرفا، كبي��ع العقارات 

وال�سيارات.
وكل ما ق�سى العرف والعادة بالطعن يف العقد الأجل ال�سهود فاالإ�سهاد فيه ركن اأو �رشط 
مة، والعرف معترب نثڃ ڃمث )األعراف:199(؛ والأن  ال يت��م العقد اإال به؛ الأن العادة حمكَّ
دفع و�س��ائل �س��ياع االأموال واجبة؛ فاإن كان ال يتم احلفظ اإال به فهو واجب ركني اأو �رشطي 

كاالإ�سهاد يف البيعات التي ال يعرتف بنفاذها و�سحتها عرفا وعادة وق�ساء اإال بها.
ولورود »البينة على املدعي واليمني على املنكر«)1(.

1- قلت: حديث »البينة على املدعي..« حديث حسن صحيح وثبوته متواتر معنى. وفيه أحاديث منها ما أخرجه 
الرمذي برقم 1342 عن ابن عباس: أن رسول اهلل å قضى أن اليمني على املدعى عليه. قلت: إسناده صحيح 
على ش��رط مس��لم. وقال أبو عيسى هذا حديث حس��ن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب 

å وغريهم أن البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه.
وم��ن ذل��ك حديث عند الرمذي برقم 1340 عن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إىل النيب å فقال احلضرمي: يا رس��ول اهلل، إن هذا غلبين على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي ويف 
يدي ليس فيها حق. فقال النيب å للحضرمي: ألك بينة؟ قال: ال. قال: فلك ميينه. قال: يا رسول اهلل، إن 
الرجل فاجر ال يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إال ذلك. قال: فانطلق الرجل 
ليحلف له، فقال رس��ول اهلل å »ملا أدبر إلن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقني اهلل وهو معرض«. قلت: هذا 
حديث صحيح على ش��رط مس��لم. قال الرمذي ويف الباب عن عمر وابن عباس وعبداهلل بن عمرو واألشعث بن أبي 
قيس. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. قلت: وعند ابن ماجة برقم 2322 عن األشعث 
بن قيس، قال: كان بيين وبني رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إىل النيب å، فقال لي رس��ول اهلل 
å: هل لك بينة؟ قلت: ال، قال لليهودي: احلف. قلت: إذا حيلف، فيذهب مبالي، فأنزل اهلل س��بحانه: 

نثەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئمث إىل آخر اآلية. قلت: هذا على شرطهما.
وعن��د الرمذي برقم 1341 عن عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده: أن الن��يب å قال يف خطبته: البينة على 
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م عليه بينة عادلة، وال بينة غالبًا اإال باإ�سهاد واإال بطلت دعواه  فمدعي امللك اأمام الق�ساء اأو املحكَّ
امللك، فوجب كركن اأو �رشط يف البيع الذي ال يتم اإال به دفعا ل�سياع احلقوق واالأموال.

وكتابة العقد واالإ�س��هاد عليه يف كل معاملة ال يت��م اعتمادها اإال بهما يدخلهما يف الواجب 
الركني يف العقد.

واعتم��اد كتابة عق��ود البيع واالإ�س��هاد عليها �رشيح يف معرفة الر�س��ى؛ الأن��ه ينبئ عنه 
�رشاحة.

واإ�س��دار توثيق اآيل من جهة معتمدة ك�رشكة اأو بنك اأو بور�سة يقوم مقام تعيني ال�سهود 
والكاتب؛ الأن املق�سود ال�رشعي متحقق فيه باالأوىل.

فتح�سل من هذا:
اأ- اأن ركن البيع هو الر�سى.

ب- واأن اأركان الر�س��ى راجع��ة اإىل م��ا ال ي�س��تفاد اإال به من االأهلي��ة واللفظ اأو الت�رشف 
واالإ�سهاد والتوثيق.

ج- والقاعدة التي ن�ستنبطها من هذا اأن اأركان البيع و�رشوطه تتغري زمانا ومكانا واأحوااًل.
د- واأن اأركان البيع راجعة اإىل الر�س��ى واملعرفة التامة بال�سلعة والعو�س؛ مبا يفيد �رشاحة 

الر�سا عن ال�سفقة، وال يتم الر�سا اإىل بذلك، فاأفاد الركنية.
فركن البيع يف اجلملة هو الر�سى.

واأركانه بالب�سط هي اأركاٌن حتقق الر�سى، وهي كل ما ال يتم معرفة الر�سى وحتققه اإال بها.
وه��ي يف ع�رشنا يف كب��ار املعام��الت كالعقارات وال�س��يارات وال���رشكات واملعامالت 

امل�رشفية ونحوها:
1- اأهلية العاقدين، وهو ي�س��مل العقل والبلوغ والر�سد واالأهلية على العقد مبلك اأو وكالة 

اأو نظر.
2- �رشاحة اللفظ اأو الفعل يف البيع، ونعني بال�رشاحة ما عرف عادة اأنه �رشيح من اإيجاب 

وقبول لفظي اأو فعلي.

املدعي واليمني على املدعى عليه. قلت: إسناده فيه العزرمي، وهو ضعيف واحلديث صحيح من غريه.
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3- العو�س واملعو�س، وهي ال�س��لعة والثمن و�رشطهما معرفة ال�سلعة وثمنها مبا يخرجها 
عن حيز اجلهالة ويتحقق بها الر�سى.

وقولن��ا »يف كب��ار املعامالت« خرج بها م��ا دار من معامالت البيع وال�رشاء اال�س��تهالكي 
احلا���رش بني النا�س الأنه يتم حتققه مبجرد التعاطي ودفع الثمن و�س��قط االإ�س��هاد حينئذ؛ الأنه 

متعذر ونظريه الكتابة نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅمث )البقرة:282(.
وقام �رشيح الفعل مقام �رشيح القول يف لفظ االإيجاب والقبول.

- شروط البيع:
و���رشوط البي��ع هي كل ما دفع��ت املوانع، اأو ال يت��م العقد اإال بها من االأم��ور اخلارجة عن 

االأركان.
في�سرتط اخللو من الربا، وكون العقد على مباح ال على حمرم.

وي�س��رتط االإ�س��هاد والتوثيق فيما ال يتم التملك اإال به من املعامالت كالعقارات، ومعرفة 
العو�س��ني معرفة تخرجهما عن اجلهالة والغرر واخلطر اح��رتازا عن املي�رش وهو القمار ومن 

التغرير ال�سديد اأو اجلهالة املوؤثرة.
واإن توفرت االأركان وال�رشوط وعدمت املوانع �سح عقد البيع.

- الموانع الخمسة:
واملوان��ع اخلم�س��ة هي ما تع��ود على العقود باالإبط��ال؛ لكونها واردة عل��ى اإبطال ركن اأو 

�رشط.
وهي: الربا وحترمي عني ال�س��لعة، واملي�رش وت�س��مل القمار والغرر واجلهالة الفاح�سة، وعدم 

الر�سى، وترتب �رشر يف ال�سفقة عاما اأو خا�سا.
1- فعقد الربا ليس بعقد بيع أصال نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤڤمث )البقرة:275(.
والبنوك وامل�س��ارف والبور�سات وبيوت املال التي تقدم القر�س على اأنه بيع جتاري مبني 
على الفائدة وا�سٌح التحرمي فيها؛ للن�س على حترمي عقد الربا، واإخراِجه من عقد البيع املباح.

فلي�س هو بعقد بيع، بل عقد قر�س موؤجل الزم الفائدة.
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والن�س على التحرمي وارد يف عني هذه امل�س��األة؛ الأنه يف الديون بالفائدة بدليل نثې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئوئمث )البقرة:280(.

- القرض وأحكامه:
والقر�س ي�سح يف اأنواع املال الثالثة: ال�سهم، والنقد، والعني.

وال يجري يف احلقوق وال يف املنافع.
فمن اأقر�س اأ�س��هما الآخر ردها اأ�س��هما من نف�س النوع، فلو باعها له واأجله الثمن فالقر�س 

يف الثمن ال يف عني ال�سهم.
ويجوز القرض يف النقد من اأي عملة وترد من نوعها بال فائدة.

فاإن ردها له بعملة اأخرى بقيمة يوم الق�ساء جاز اإن ر�سي املقر�س.
وال يعترب �رشفا؛ الأنه -اأي ال�رشف- بيع عملة باأخرى يف جمل�س العقد بق�سد الربح.

وعقد القر�س لي�س ببيع، بل هو اإح�سان واإرفاق، فلو ردها بعملة اأخرى فال يغري اأ�سل العقد؛ 
الأن هذا ال�رشف تابع ال ي�س��تقل باحلكم، اإذ هو غرُي مق�س��وٍد اإجراء عقد م�سارفة منه؛ ف�سح؛ 
والأنهم كانوا يبيعون بالدراهم ثم يقب�س��ون دنانري ف�س��ئل ر�سول الله å، فقال »ال باأ�س اإن 

تفرقتما ولي�س بينكما �سيء«)1(.
وهذا يف االأعمال التجارية كثرٌي يف بيوع االآجال؛ اإذ ما ا�س��تقر من نقد يف الذمة ُيَردُّ بنوعه 

اأو م�ساٍو له من عملة اأخرى.
وقرض األعيان جائز مما ميكن اأن يقر�س.

وهذا القيد وهو ما بعد قولنا »جائز« قيد احرتازي مما ال ميكن قر�سه مثل االأر�س والعقار.
وكذا كل ما ال ينقل ال يقر�س.

وجاز يف الحيوان ويرد مثله.
ف��اإن اأخذه بيعا مبثليه جاز، كبعري ببعريين اإىل اأجل؛ الأنه لي�س بقر�س فهو مباح؛ والأنه لي�س 

مبن�سو�س عليه يف اأفراد الربويات )الرب، وال�سعري، والتمر، وامللح، والذهب، والف�سة(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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وال يقوم غريها مقامها؛ الأنها �رشورات ال تقوم احلياة اإال بها اإال يف حالة االنتقال اإىل احلاجيات، 
وهي البقوليات من فول وعد�س ونحوهما ب�رشط اأن ي�سريا �رشوريا عند فقد ال�رشوريات، اأو 

يقوما مقامهما يف الطلب كقيام العملة الورقية مقام الذهب والف�سة، وهذا ما مل يح�سل.
وب�سطه يف االأمن الغذائي من فقه الدولة.

وجاز قرض الرب، ويرد مثله كيال اأو وزنا بح�سب جريان العرف.

فاإن رد له �سعريا جاز بالزيادة ك�سعفني اإن ر�سي املقر�س؛ الأنه كاأخذ الف�سة بدال عن دين 
الذهب ال�سابق الن�س على جوازه.

فاإن اأقر�سه الرب، اأو اأحد اأنواع الربويات املن�سو�سة و�رشط عليه رده �سعريا اأو اآخر من غري 
جن�س القر�س فهو بيع ال قر�س، فيحرم فيه تاأجيل العو�س؛ الأنهما ربويان من�سو�سان.

وم��ن أقرض آخر نق��ودا و�رشط عليه رده��ا بعملة غريها معينة ح��رم؛ الأنه �رشف يف 
بدايته، وعقد ال�رشف واجب فيه التقاب�س يف املجل�س؛ لعموم »الذهب بالذهب، والف�س��ة 
بالف�س��ة، �س��واء ب�س��واء وزنا بوزن ويدا بيد، فاإن اختلفت االأجنا�س فبيعوا كيف �سئتم اإذا 

كان يدا بيد«)1(.
فالذهب بالف�سة جائز بزيادة �سواء نظر اإىل القيمة اأو الوزن ب�رشط التقاب�س.

وإقراض امللبوسات جائز ويرد مثله؛ فاإن رد من جن�س اآخر فزاد اأو نق�س بح�سب القيمة جاز 

للن�س ال�سابق »نبيع بالدراهم فناأخذ الدنانري«.
ف��اإن �رشط عليه حال عق��د القر�س رده من جن�س اآخر وحدده نوع��ا وقدرا جاز، وهو بيع ال 

قر�س؛ الأنه انعقد من اأول العقد كذلك.
واإمنا جاز بالزيادة اأو النق�س بح�س��ب ال�رشط؛ الأن��ه بيع غري م�رشوط التقاب�س يف املجل�س؛ 

الأنه لي�س اإحدى املن�سو�سات الربوية.
والقاعدة:

اأن املقر�س يف حال العقد اإن �رشط فيه رد اأكث منه من نف�س جن�سه فهو ربا قطعي حمرم.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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واإذا �رشط حال العقد رد غري جن�سه فهو بيع ال قر�س؛ فيجوز فيه الربح، اإال اإن كانا عملتني 
نقديت��ني فهو �رشف و�رشط��ه التقاب�س بالن���س، اأو كانا ربويني من�سو�س��ني �رشط فيهما 

التقاب�س.
فاإن كانت الزيادة عند الرد نف�س نوع القر�س اأو غريه جاز؛ الأنه اإكرام واإح�سان اأو كان االأداء 

اأ�سال وزيادة من جن�س اآخر فهو جائز.
و�رشط فيه ر�س��ى املقر�س اإن كان امتناعه لعلة معتربة، واإال فهو عنت ودليله اأخذ الذهب 

عن دين الف�سة وعك�سه، وجوازه بالن�س ب�سعر حينه، وقد تقدم.
اأما قر�س النوعني املاليني: املنفعة اأو احلق املايل فال يت�سور قر�سهما؛ لعدم اإمكان رد مثله؛ 
الأن��ه يف احلقوق املالية نحو احلق الفكري متعذر رد ح��ق فكري اآخر، اأو قر�س عالمة جتارية 

برد مثلها، ويف املنافع يتعذر قر�س �سكنى بيت عادة ب�سكنى بيت اآخر.
فالقاعدة أنه ال يجري يف املنافع واحلقوق املالية اإال البيع اأو التربع.

فال قر�س يف ثابت وال منفعة وال حق؛ لتعذره عادة.
فاإن اأمكن يف العادة وقوعه جاز لعموم الن�سو�س والأن االأ�سل عدم املانع �رشعا.

وأما املانع الثاني فهو كون العقد حمرما لتحرمي ال�سلعة بالن�س وهي اخلمر وامليتة واخلنزير 

واالأ�س��نام بالن�س عن جابر اأنه �س��مع ر�س��ول الله å يقول: »اإن الله حرم بيع اخلمر وامليتة 
واخلنزير واالأ�سنام«. فقيل: يا ر�سول الله اأراأيت �سحوم امليتة فاإنه يطلى به ال�سفن ويدهن بها 
اجللود وي�ست�س��بح بها. فقال عند ذلك: »قاتل الله اليهود اإن الله ملا حرم �س��حومها جملوه ثم 

باعوه فاأكلوا ثمنه«)1(. متفق عليه واأخرجه االأربعة واأحمد.
ب اأو لغري الله. فامليتة كل ما مات بدون تذكية �رشعية عادية اأو طارئة اأو ذبحت للنُّ�سُ

فالعادية هي ذبح مبحدد يف العنق مبا ينهر الدم »ما اأنهر الدم«)2(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- أخرجه البخاري برقم 2488 عن رافع بن خديج قال: كنا مع النيب å بذي احلليفة فأصاب الناس جوع 
فأصابوا إبال وغنما قال: وكان النيب å يف أخريات القوم فعجلوا وذحبوا ونصبوا القدور فأمر النيب å بالقدور 
فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعري فند منها بعري فطلبوه فأعياهم، وكان يف القوم خيل يسرية فأهوى رجل 
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وقول��ه å »اأنهر« لفظ��ة تفيد تدفق الدم و�س��يالنه من جماريه، وه��ي احرتاز عن بع�س 
�سيالٍن من نحو جرح ينزف، فال يعد تذكية.

وقولن��ا »اأو طارئة« يف نحو تدارك م�رشفة على املوت للن�س نثڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿمث )املائدة:3(.

وقولنا »اأو ذبحت للن�سب« وهي ما عبد من دون الله من �سنم وحجر و�سجر.
وكذا ما ذب��ح لغري الله ميتة نثٹ ٹ ٹ ٹمث )املائدة:3(، نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈژمث )األنع���ام:121(، نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇمث )األنعام:145(، كالذبح للجن 

وال�سياطني.
وم��ا جاء م��ن اللحوم من اأر�س اأه��ل الكتاب حل للن���س نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ېىمث )املائدة:5(.
وكذا ما جاء من أي أرض ومل يتيقن ذبحه على الطريقة االإ�س��المية، فيذكر ا�س��م الله عليه 
وت��وؤكل »اإن��ا نوؤتى بلحمان وطعام ال ندري اأذكر ا�س��م الله عليه اأم ال فقال �س��موا الله عليه 

وكلوا«)1(.
وذبائح كل اإن�سان من اأي دين مباحة ما مل يتيقن اأنه ذبحها للن�سب، اأو اأهل لغري الله به.

واإمن��ا قلنا بذلك؛ الأن املح��رم من املطعوم ح�رش يف ذل��ك نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ڭۇمث )األنعام:145(.
نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦمث )املائدة:3(.

فالتبادل التجاري بني االأمم مطعوم وم�س��تهلك مفتوح على م�رشاعيه، اإال ما ا�س��تثني يف 
الن�س وعلم اأنه كذلك.

منهم بس��هم فحبس��ه اهلل ثم قال إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال رافع 
إنا نرجو، أو خناف- العدو غدا وليس��ت معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اس��م اهلل عليه فكلوه 

ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة.
1- تقدم خترجيه.
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وعقود الدعارة محرمة »ُنِهَي عن مهر البغي«)1(.

واإن رخ�س لها االإمام فرياجع فاإن اأبى فواجب خلعه ب�رشوطه؛ الأنه ناق�س مق�س��ود الوالية 
يف ركن قطعي وهو حفظ االأعرا�س، وتعمد عاملا اإ�ساعته على وجه العموم ِبُحكٍم عام بقانون 

اأو مر�سوم اأو غريهما نثۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھمث )املائدة(.
وهذا ن�س ي�س��مل الكفر االأكرب، اأو كفَر مع�س��يٍة عامة يف احلكم؛ فوجب خلعه »اإال اأن تروا 

كفرا بواحا«)2(.
والأن طاعته مقيدة مبا اأقام كتاب الله »ما اأقاموا فيه كتاب الله«)3( كما يف ال�سحيح.

وحرم بيع العقار لشركة أو جهة تقيم عليه حمال للدعارة والعقد باطل؛ الأنه يف حمرم.

وفرض منع بيع وس��ائل الدعارة من اأفالم واإعالنات وقنوات و�سحف و�سور وو�سائط 

ومواقع على النت.
وكل عقد روج لش��يء من ذلك فهو باطل، وثمنه �س��حت، وواجب تعزير ع�س��اباته ومن 

يق��وم به لعم��وم نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ 
ىئ يئ جب حب خبمبمث )النور(.
والعذاب يف الدنيا بتعزيره وتاأديبه.

وبيع اخلنزير حمرم، وحلمه رج�س للن�س.
وكذا االأ�سنام بيعها و�رشاوؤها وجعلها يف البيوت اإال لعب االأطفال)4(.

وبيع الدم حمرم بالن�س، ولعمومه ي�سمل دم االآدمي.
والتربع ملحتاج جائز، وحرم اأخذ عو�س مقابله.

ومثله اأع�ساء االآدمي؛ لعدم الفارق.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.
4- انظر »فقه الفن« من كتابنا هذا.
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ولي�س��ت العلة يف املنع من بيع الدم جنا�س��ة الدم؛ لعدم ثبوت ذلك ولعموم »اإن امل�س��لم ال 
ينج�س«)1(.

وعقود الخمر بيعا و�رشاء وا�ستريادا وت�سنيعا حمرمة قطعا.

وأما املانع الثالث فهو امليسر والغرر.

نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث 
)املائدة(.

واملي�رش نوعان: القمار، والغرر الفاح�س.
اأما القمار فهو املخاطرة بدفع مال لربح مال اأكث منه اأو خ�س��ارته كله، وهو حمرم. اأو يقال 
هو دفع عو�س مايل بغر�س ربح عو�س كثري �سلعة اأو نقدا اأو خ�سارته كله، اأو ربح ما ال يريد 

من ال�سلع، اأو ما ال قيمة له، ويغلب فيه املخاطرة وال�رشر.
ونوادي القمار حمرمة للن�س على حرمة املي�رش، ويحرم تاأجريها اأو امل�ساركة فيها.

وحرم بيع املالم�س��ة واملنابذة واحل�س��اه بالن�س)2(؛ الأنه قمار، وهو اأن تلزمه ال�س��لعة مبجرد 
اللم�س باحلظ اأو مبجرد النبذ اإليه، اأو رمى ح�ساة فعلى ما وقعت وجب.

وتحرم املش��اركة يف مس��ابقة االتصاالت؛ الأنها مبنية على �رشاء وحدات ات�سال مقابل 

الفوز ب�سلعة يندر احل�سول عليها.
ويقطع فيه بربح �رشكة االت�س��االت اأو جهة اإعالن امل�س��ابقة مبا يعظم، ويقطع فيه بخ�سارة 

ماليني امل�سرتكني كلهم �سوى عدد االأ�سابع)3(.
وكذا م�سابقات �رشكات املبيعات قائمة على هذا النهج فحرمت؛ الأنها قمار ومي�رش.

واأما الغرر الفاح�س؛ في�س��مل كافة عقود البيع املحرمة لعلة اجلهالة الفاح�سة، واأ�سل الباب 
املي�رش والغرر وهو ممنوع »نهى å عن بيع الغرر«)4(.

1- تقدم خترجيه.
2- تقدم النص وخترجيه.

3- راجع »فقه التكنولوجيا« من كتابنا هذا.
4- تقدم احلديث وخترجيه.
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وقد تقدم الكالم عن جميع اأنواعه.
وقيدن��اه بالفاح���س اأو املرتت��ب عليه �رشر يجب دفعه اأو خ�س��ومٌة؛ الأن الغ��رر التي جرت 

املعامالت على عدم اعتباره ال يكون فاح�سا وال مرتتبا عليه ال�رشر.
واأما املانع الأجل ال�رشر العام فهو اإما �رشر على ال�س��وق اأو على ال�س��عائر الدينية اأو على 

املكارم واالأخالق.
ف��االأول: منه النهي عن تلقي الركبان)1(؛ الأن ال�رشر املرتتب على حركة ال�س��وق التجارية 
اأك��رب من جمرد مالحظ��ة ال�رشر بالبائع اأو امل�س��رتي؛ الأن ال�رشر بال�س��وق واقع الأدائه اإىل 
التاأث��ري ال�س��لبي على احلركة والعمال��ة والوفرة، وينعك�س ذلك على االقت�س��اد الكلي؛ الأن 
خروج ال�س��فقات التجارية عن ال�سوق الر�س��مية مو�سل اإىل تعطلها واإن�ساء �سوق هام�سية 

غري ر�سمية )ال�سوق ال�سوداء(.
واإذا ح�س��ل ذلك تعطلت كثري من التجارات واأ�رش باليد العاملة، ومن ثم باالقت�ساد العام، 
بخالف لو اعتربنا ال�رشر �سخ�سيا وهو احتمال الغنب يف الثمن؛ الأنه ميكن ح�سوله وال ميكن؛ 
الأنه قد يكون عارفًا بال�س��عر يف ال�سوق فيتلقى الركبان وي�سرتي ب�سعر ال�سوق فال يح�سل 

ال�رشر، بخالف ال�سابق فاإمكانه �سديد، وال�رشيعة قائمة على الغالب.
ومنه النهي عن بيع حاضر لباد)2(، وهو لنف�س علة امل�س��األة ال�سابقة بدليل التعليل الوارد 

يف الن�س »ال يبع حا�رش لباد، دعوا النا�س يرزق بع�سهم بع�سا«)3(.
والنه��ي مفيد للتح��رمي، فيحرم بيع حا�رش لباد؛ الأنه موؤد اإىل كثري من ال�رشر بال�س��وق؛ اإذ 
د على عدم بيعها حااًل؛ وتخزينها  ينتج عنه االحتكار ورفع ال�س��عر، وذلك باالتفاق م��ع املورِّ

عنده كوكيل مبيعات باأجرة.
وهذا �رشر عام موؤد اإىل غالء ال�س��لع، وحمدودية تداولها بني مورد ووكيل قا�سد حكرها، 
وهذا ينعك�س بال�رشر على التداول التجاري، ورواج ال�س��لع، ورخ�س االأ�س��عار، ويقلل من 

1- تقدم احلديث وخترجيه.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
3- أخرجه مس��لم برقم 3902 عن جابر Ê قال: قال رس��ول اهلل å »ال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق 

اهلل بعضهم من بعض«.
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فر���س �رشائها بني النا�س؛ لغالئها والحتكارها؛ فيكون فيه نوع مما ق�س��د ال�رشع النهي عنه 
نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )احلشر:7(.

وهذان العقدان باطالن؛ الأن النهي يقت�س��ي الف�ساد؛ والأن ال�رشر العام اأ�سد طلبا للدفع من 
ال�رشر اخلا�س.

وللدول��ة تقنني هذا املنع، وعدم االعرتاف بهذه العقود ملعار�س��تها مق�س��ودات ال�رشع يف 
املعامالت التجارية؛ حفاظا على ال�سوق.

والثاني: هو النهي عن البيع وقت نداء الجمعة؛ الأن اجلمعة �سعرية من ال�سعائر العظمى 

وال ت�س��ح اإال جماعة، ويق�سد بها �سماع الوعظ وح�سور اجلماعة؛ واإبرام البيوع يعود على 
هذه ال�س��عرية باالإخالل، وعلى مقا�س��د ال�رشع منه��ا باالإبطال؛ فحرم البيع ح��ال النداء اإىل 

الفراغ من �س��الة اجلمعة للن�س نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )اجلمعة(.
وواجب إصدار الدولة قانونا بمنعه وإبطاله؛ الأنه و�س��يلة اإىل اإقامة �سعرية واحلفاظ على 

مق�سوداتها؛ فوجب؛ لعموم نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک کگ گ گ گڳمث )احلج(.

وأم��ا الثالث: فهو النهي عن أخذ العوض على ما ج��رى اأنه من املكارم اأو اإنفاقها مبا يخل 

باملكارم كعو�س �رشاب الفحل »نهي عن ع�س��ب الفحل«)1( واإنفاق ال�سلعة مبا يخل باملكارم 
»كاحللف الكاذب«)2(، و»النج�س«)3(.

وال�رشيعة قا�سدة حفظ املكارم »اإمنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق«)4(.
والعقد باطل اإذا اأبرم على ذلك، والعو�س ملثل ع�سب الفحل غري الزم.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- تقدم احلديث يف هذا وخترجيه.
3- تقدم احلديث يف هذا وخترجيه.

4- تقدم احلديث وخترجيه.
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وي�س��حح العقد بالرتا�س��ي وباإزالة ال�رشر املانع، واإذا زال املانع عاد املمنوع كما كان على 
االإباحة.

ويحرم اأن يبيع على بيع اأخيه بالن�س »ال يبع اأحدكم على بيع اأخيه وال ي�سم على �سومه وال 
يخطب على خطبته«)1(.

وهذا النهي يفيد التحرمي واملق�س��د ال�رشعي منه احلفاظ على املكارم، ودفع مفا�س��د الفتنة 
وال�سحناء، اأو اخل�سومة.

وأما القبض من املش��رتي للس��لعة فلي�س ركنا اأو �رشطا ل�س��حة ال���رشاء لكن ال يجوز 

اإحداث عقد بيع عليه اإىل اآخر حتى يقب�سه)2(.
فالقب���س ���رشط ل�س��حة ت�رشف املال��ك اإذا اأراد البيع الآخ��ر، وهو معنى »ال تب��ع ما لي�س 
عندك«)3(، الأن ال�رشيعة يف�رش بع�س��ها بع�س��ا، في�س��مل ما هو ملكه ب�رشاء لكنه مل يقب�سه، 

وي�سمل ما مل ي�سرته مطلقا بل يربم ال�سفقة ثم ي�سرتيها من ال�سوق ويدفعها للم�سرتي.
وال ي�سمل املنع ما اإذا كانت ال�سلعة يف املخازن اأو لدى وكيله فيبيعها ثم يحيله اإىل خمازنه 

اأو وكيله ال�ستالمها، فهذا ال مانع منه.
وما قدمناه من املنع مطلقا عن بيع ال�سلعة قبل قب�سها لي�س حمل اتفاق عند العلماء بل فيه 
�س��بعة مذاهب)4(، والذي تدل عليه االأدلة اأن الربويات ي�س��رتط فيها القب�س واأن ال�رشف ال 

ي�سح اإال بالقب�س، فهذان املو�سعان مما يقطع بثبوتهما وهما حمل اإجماع.
وهل ي�س��رتط القب�س يف �س��ائر الطعام ربوي اأو غري ربوي؟ الذي تدل عليه ظواهر االأدلة 
وا�ست�سحاب حمل االإجماع املتقدم اأنه ال ي�سرتط اإال فيما كان ربويا، فيحمل حديث »ال يباع 
الطع��ام حتى يقب���س« الذي رواه البخاري على الطعام الربوي. وم��ا قدمناه هو ما ذهب اإليه 

االإمام مالك وهو اأرجح املذاهب هنا.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- تقدم نص احلديث وخترجيه.

3- تقدم خترجيه.
4- انظر بداية اجملتهد البن رشد )277/3(، ط/ مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
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اأما من اأطلق القب�س يف كل �س��يء كال�س��افعي، اأو القب�س يف املنقول كاأبي حنيفة، فاالأدلة 
ال ت�س��اعدهم على ذلك واأقوى ما ا�س��تدلوا به »ال تبع ما لي�س عندك«، و»نهى عن ربح ما ال 
ي�س��من«، وقد ورد اخلالف القوي يف �س��حتهما، وهما بعد الت�سليم ب�سحتهما ال يدالن على 
املطل��وب لكثة االحتماالت الواردة يف تف�س��ريهما مع تكاف��ئ االحتماالت قوة مما يجعلهما 
غري قويني يف اال�س��تدالل بهما على ا�س��رتاط القب�س ال رواي��ة وال دراية، وتكليف العاملني 

يف م�س��األة كهذه تواترت حاجة النا�س يف معامالتهم اإليها مبثل هذا يكفي يف رده نثھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓۓمث )احلج:78(.

واحل��رج املرتتب على ا�س��رتاط القب�س يف غري الربويات كثري جدا خا�س��ة يف ع�رشنا هذا 
الذي تو�سعت فيه املعامالت التجارية مبا مل يكن يخطر على بال جمتهد حتى ينظر فيه.

واأما ما ذهب اإليه االإمام اأحمد من ا�سرتاط القب�س يف املكيالت واملوزونات من الطعام فهو 
اأخ�س من ا�سرتاط القب�س يف الطعام باإطالق والقول فيه كالقول املتقدم.

واأما من ا�سرتط املكيل واملوزون باإطالق كاأبي عبيد واإ�سحاق، اأو املكيل واملوزون واملعدود 
كابن حبيب وعبدالعزيز بن اأبي �س��لمة وربيعة، فقولهم اإمنا هو بالت�سليم يف اأن علة الربويات 
هي هذه، اأو باأحاديث خا�س��ة دلت على اأن ما يكال ويوزن ال بد من قب�سه، وال توجد اأحاديث 
ت��دل على اأن م��ا يكال ويوزن ال بد فيه من التقاب�س اإال اإن بي��ع بالكيل اأو بالوزن املعني فال 
يقب�س��ه امل�سرتي اإال باإعادة الكيل اأو الوزن من قبله، وهذا هو معنى حديث »حتى يجري فيه 

ال�ساعان« ال اأن ال�رشط هو القب�س.
فهذه �س��بعة مذاهب يف امل�ساألة وال ي�سح منها �س��وى ما ن�ست عليه االأحاديث ال�سحيحة 
ال�رشيحة واأجمع عليه العلماء اأن القب�س م�س��رتط يف الربويات ال�س��تة ويف ال�رشف، وكم 
ت�س��دد اأقوام يف ع�رشنا تقلي��دا فمنعوا كثريا من اأنواع املعامالت التجارية يف البور�س��ات 
والبنوك وال�رشكات واملوؤ�س�س��ات ب�سبب ا�س��رتاطهم القب�س يف كل �سيء تبعا الإمام مع اأن 

يف قول غريه من االأئمة تي�سري يوافق اأ�سول ال�رشع ون�سو�سه وحمل االإجماع)1(.
1- قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 1 - 174 - )1 / 81(

قرار رقم: 53)6/4( بشأن القبض: صوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها



877املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 877املقدمة فـي فقه الع�رص876 املقدمة فـي فقه الع�رص 876

والنص املوجب لالستيفاء بالوزن أو الكيل ملا هو مكيل اأو موزون عند �رشائه)1( يدل على 

عدم �سحة ال�سفقة حتى يتحقق امل�سرتي من الوزن اأو الكيل بنف�سه وما ذلك اإال الأن الكيل 
اأو الوزن مق�سود يف العقد ولي�س املق�سود القب�س الأنه لو باعه جزافا ل�سحت البيعة ولو مل 
يقب�سه لكن ال يبيعه الآخر حتى يحوزه بالقب�س على ح�سب ما تقدم، وال يلزم كيله الأنه غري 

مق�سود يف العقد وال من�سو�س عليه فيه.
وال يج��وز بيع تأجيل الدين بفائدة عليه؛ الأنه �س��بب قطعي يف نزول حترمي الربا الأنه نزل 

يف ربا الديون.
وقد يتحيل ببيع الدين بدين اآخر بزيادة مع تاأجيل، وهو حمرم لنف�س العلة، والن�س يف حترمي 

جملة اجملمع )ع 6، ج1 ص 453(
إن جملس جممع الفقه اإلس��المي املنعقد يف دورة مؤمتره الس��ادس جبدة يف اململكة العربية الس��عودية من 23-17 
ش��عبان 1410ه��� املوافق14-20 آذار )مارس( 1990م، بعد اطالعه عل��ى البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص 
موضوع القبض: صوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله، قرر ما يلي:

أوال: قب��ض األموال كما يكون حس��يا يف حالة األخذ باليد، أو الكي��ل أو الوزن يف الطعام، أو النقل والتحويل إىل 
حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكني من التصرف ولو مل يوجد القبض حسا. وختتلف كيفية 

قبض األشياء حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا.
ثانيا: إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرعا وعرفا:

1- القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت التالية:
أ- إذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية.

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة أخرى حلساب العميل.
ج- إذا اقتطع املصرف -بأمر العميل- مبلغا من حس��اب له إىل حس��اب آخر بعملة أخرى، يف املصرف نفس��ه أو 

غريه، لصاحل العميل أو ملستفيد آخر، وعلى املصارف مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية.
ويغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمكن املس��تفيد بها من التس��لم الفعلي، للمدد املتعارف عليها يف أسواق 
التعامل، على أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد املصريف 

بإمكان التسلم الفعلي.
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب بها عند استيفائه وحجزه املصرف. واهلل أعلم.

1- تقدم خترجيه.
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الربا يف االآية، اأما حديث »نهي عن بيع الدين بالدين«)1( فال ي�سح.
وتعجيل أداء الدين مع الخصم منه جائز لوروده »�س��ع هذه اأي ال�سطر واأنت قم فاق�سه«)2(. 

وهو »�س��ع وتعج��ل«)3( وجوازه ظاهر، واإمنا ا�س��تدللنا بحديث ال�س��حيحني ال بحديث »�س��عوا 

 ،å وتعجلوا«)4( الأنه �سعيف ووجه اال�ستدالل بحديث ال�سحيحني عدم اال�ستف�سال من النبي

1- قل��ت: حدي��ث »الكالئ بالكالئ والدي��ن بالدين« ال يصح من وجه، اتفق حف��اظ احلديث ونقاده وحذاقه من 
املتقدم��ني واملتاخري��ن واملعاصرين على تضعيفه، وهو كذلك. ووهم احلاكم يف تصحيحه بس��بب تصحيف يف اس��م 
الراوي فأخرجه يف املس��تدرك برقم 2342 عن موس��ى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر È: أن النيب å نهى 
عن بيع الكالئ بالكالئ. قال احلاكم هذا حديث صحيح على ش��رط مس��لم ومل خيرجاه. وقيل عن موسى بن عقبة 
عن عبداهلل بن دينار. قال الذهيب يف التلخيص: على شرط مسلم. قلت: حصل وهم وغلط يف السند فليس هو موسى 
بن عقبة بل موسى بن عبيدة الربذي قاله الدارقطين برقم )3085( وكذا قال غريه من احلفاظ. قال يف نصب الراية 

)40/4(: وغلطهما البيهقي، وقال: إمنا هو موسى بن عبيدة الربذي.
قلت: كالمه يف الس��نن )290/5( ولفظه: موس��ى هذا هو ابن عبيدة الربذى وشيخنا أبو عبداهلل قال يف روايته عن 
موس��ى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي احلس��ن الدارقطنى شيخ عصره روى هذا احلديث يف كتاب السنن عن 

أبي احلسن: علي بن حممد املصري هذا فقال عن موسى بن عقبة.
وقال أيضا: ورواه ش��يخنا أبو عبداهلل بإس��ناد آخر عن مقدام بن داود الرعيين فقال عن موس��ى بن عقبة وهو وهم 
واحلديث مش��هور مبوس��ى بن عبي��دة مرة عن نافع عن ابن عم��ر ومرة عن عبداهلل بن دينار ع��ن ابن عمر وباهلل 

التوفيق.
وقال احلافظ يف التلخيص )70/3(: وصححه احلاكم على ش��رط مس��لم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي ال 
موسى بن عقبة.... وقال أمحد بن حنبل ال تل عندي الرواية عنه وال أعرف هذا احلديث عن غريه. وقال أيضا 
ليس يف هذا حديث يصح لكن إمجاع الناس على أنه ال جيوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل احلديث يوهنون 

هذا احلديث. انتهى.
وق��ال أب��و حفص املوصل��ي يف املغين عن احلفظ والكتاب )82/1( ص� 405: نقال ع��ن أمحد يف باب )بيع الكالئ 

بالكالئ(: »ليس يف هذا الباب ما يصح«.
وضعفه احلافظ يف بلوغ املرام من أدلة األحكام )322/1(، فقال: رواه إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
3- انظر املغين البن قدامة )189/4(. فقد نقل اجلواز عن ابن عباس وأبي ثور والنخعي. ونقله يف بداية اجملتهد 

)275/3( عن زفر.
4- قال اهليثمي بعد أن عزاه إىل األوسط )130/4(: وفيه مسلم بن خالد الزجني وهو ضعيف وقد وثق.
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وعدم اال�ستف�س��ال يف ق�س��ايا االأحوال ينزل منزلة العموم يف املقال، فدل على اأن احلكم بو�سع 

�سيء من الدين مقابل تعجيل الدفع جائز.

وأما بيع اللحم بالحيوان من جن�س��ه فاالأ�س��ل جوازه، وَمَنَعُه الع�رشة)1( للن�س »نهي عن 

بيع اللحم باحليوان«)2(.
واأجازه اأبو حنيفة ل�سعف احلديث.

وقد قلت نظما زمن الطلب:
نعم��ان واملن��ع مق��ال الع���رشةواملْي��ت باحل��ي من اجلن���س يره

ز ب��ن ثاب��ت يف الرب��وي رطب��ا بياب���س ولي���س بالق��ويوج��وَّ

وبيع احليوان باحليوان جائز ولو باأكث؛ الأنه لي�س من الربويات املن�سو�سة.
ومن اجتهد باملنع فممنوع؛ الأنه �سكٌّ يف مقابلِة َتَعنيُّ االإباحة، وال زحزحة له اإال مبثله ال مبجرد 

التوهم.
واأم��ا بيع جن�س الربوي بفروعه مثل الدقيق بالرب اأو اخلبز بالرب اأو الدقيق، فاالأ�س��ل جوازه؛ 
الأن��ه ال ي�س��نع ذلك اإال على وج��ه الندرة واحلاجة، وما كان كذلك ف��ال حكم له، وكان حاجة 

كالعرايا املرخ�س فيها »رخ�س يف العرية باأو�سق من متر بخر�سة من رطب«)3(.

1- وه��م األئمة الثالثة مالك والش��افعي وأمحد والفقهاء الس��بعة، ونعين بابن ثابت يف البي��ت الثاني أبا حنيفة 
النعمان. وقولنا »يره«: ضرورة شعرية.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
3- أخرجه البخاري برقم 2192، ومس��لم برقم 3956، واللفظ للبخاري عن زيد بن ثابت í أن رس��ول اهلل 
å رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيال. قال موس��ى بن عقبة والعرايا خنالت معلومات تأتيها فتش��ريها. 
ونق��ل البخاري تفس��ري العرايا فقال: وقال مال��ك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ث��م يتأذى بدخوله عليه 

فرخص له أن يشريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس العرية ال تكون إال بالكيل من التمر يدا بيد ال يكون باجلزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة 
باألوسق املوسقة. وقال ابن إسحاق يف حديثه عن نافع، عن ابن عمر È كانت العرايا أن يعري الرجل يف ماله 
النخلة والنخلتني. وقال يزيد عن سفيان بن حسني العرايا خنل كانت توهب للمساكني فال يستطيعون أن ينتظروا 

بها رخص هلم أن يبيعوها مبا شاؤوا من التمر.
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وما َع�رشَّ باب الربويات اإال مثل هذه االإحلاقات املظنونة، على خالف اأ�س��ل نثۉ ۉ ېېمث 
)املائدة:101(، يف كل م�س��األة مل ين�س على حرمتها. ولذلك ا�ستد خالف الفقهاء القدامى يف 

هذه امل�ساألة)1(.
وأما أنواع البيوع)2(:

فاملرابحة، والتولية، واملناق�سة، واملزايدة.
فاالأوىل: بذكر راأ�س املال اأو مبا قام عليه ثم يجعل ربحه بالن�سبة اأو امل�سمى.

والتولية: هو اأن يويل العقد غريه بعد كمال االتفاق على �سائر االأمور.
اأما املناق�سة فهي اخل�سم بالن�سبة، اأو امل�سمى.

اأما املزايدة فهي طلب الزيادة باالإعالن ملريدي ال�رشاء؛ فمن دفع اأكث عقد له.
الطريق الثاني من طرق التملك: المعاوضة غير المحضة

وهذه الطرق راجعة اإىل املكارمات والتعوي�سات، ال حم�َس الربح.
فاملكارمات هي: النفقات، واملهور.

والتعوي�سات هي: الديات واالأرو�س. ولنبداأ بها:
الديات واألروش:

ودي��ة النف���س اإما عن عفو من ق�س��ا�س، اأو من قت��ل خطاأ، ف��االأوىل لقوله تعاىل نثڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ۓڭمث )البقرة(.
فاأمر باالأداء باإح�سان اأي الدية، بعد عفو الق�سا�س.

واإمن��ا قال نثںمث يف نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںمث )البق���رة:178(؛ الأن العفو يكون عن كل 
�سيء، وعن �سيء، فاالأول عن الق�سا�س والدية، والثاين عن الق�سا�س.

1- وهذا ما محل بعض الفقهاء إىل نقد كثري من هذا كابن رش��د إذ قال بتعس��ر وجود قانون يف هذا الباب. بداية 
اجملتهد 266/3.

2- وهذه عقود مذكورة يف كتب الفقه وهي معلومة مشهورة ال نطيل ببسطها.
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واأما دية اخلطاأ فللن�س نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

ک کگمث )النساء(.
ومقدارها �رشعا مئة من االإبل فاإن غلظت فاأربعون يف بطونها اأوالدها.

وفر�س��ت على اأهل الذهب ذهبا، وعلى اأهل الف�س��ة ف�سة، وعلى اأهل احللل حلاًل، وتفر�س 
االآن على كل بلد بعملتها بتقومي عادل.

والدي��ة هي: تعوي�س م��ايل مفرو�س مقدر �رشعا على اجلاين للمجن��ي عليه يف النف�س اأو 
الع�سو.

فقولنا »تعوي�س« جعلناه من باب التعوي�سات ال من باب املعاو�سات؛ الأن االآدمي واأجزاءه 
ال تدخلها املعاو�سات.

والرق طارئ)1( زال)2( بال�رشع، وامللك فيه وارد على املنفعة ال على البدن)3(.
وقولنا »مايل مفرو�س مقدر �رشعا« يفهم اأن التعوي�س يكون ماليا باأي نوع من اأنواع املال 

اخلم�سة ح�سب تق�سيمنا ال�سابق اجلامع وهو ال�سهم، والنقد، والعني، واحلق، واملنفعة.
وقولنا »مقدر« اأي بتقدير يدفع النزاع، وبابه مفتوح وال دليل ملن منع.

وقولنا »مفرو�س �رشعا« الأنه من�سو�س عليه يف الكتاب وال�سنة نثچ چمث، وهذا 
يفيد الوجوب.

واإمنا قلنا »�رشعا« يف التعريف لورود الن�س على ذلك.

1- قولنا: »والرق... اخل« نبهنا على هذا لدفع توهم ما قد يفهم من قولنا السابق بعدم جريان املعاوضات يف اآلدمي 
وأجزائه فيقول« وما تقولون يف الرق؟

2- قولنا: »طارئ« زال بالش��رع؛ لبيان أنه ليس أصال، بل احلرية األصل، والش��رع أعادها كذلك، فش��رع كل 
موجبات التحرر من الرق.

3- وقولنا: »ال على البدن« دليله جريان القصاص على املالك إن جنى على عبده.
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ويف الن�س من االأحكام:
- اأن االإميان َيْدفع قتل املوؤمن عمدا عدوانا.

وفيه اأنه ال يقتل موؤمنا متعمدا اإال من ال جتري عليه اأحكام اأهل االإميان من املواالة، والن�رشة، 
والع��ون، واحلقوق، وال�س��الة عليه حال موت��ه، واإيتائه احلقوق العام��ة للموؤمنني، وال يجوز 

تزويجه؛ الأنه لي�س مبوؤمن.
»اإذا جاءك��م من تر�س��ون دينه وخلقه فزوج��وه«)1(، نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 

1- حدي��ث »إذا أتاكم من ترضون..« حس��ن لغريه جاء من حديث أب��ي هريرة وفيه من هو ضعيف وفيه انقطاع، 
وله ش��اهد من حديث أبي حامت املزني وفيه عبداهلل بن مس��لم ضعيف. وكالهما عند الرمذي برقم 1084 عن أبي 
هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å »إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف 

األرض وفساد عريض« قال ويف الباب عن أبي حامت املزني وعائشة.
قال أبو عيس��ى حديث أبي هريرة قد خولف عبداحلميد بن س��ليمان يف هذا احلديث ورواه الليث بن سعد عن ابن 

عجالن عن أبي هريرة عن النيب å مرسال.
قال أبو عيسى قال حممد وحديث الليث أشبه ومل يعد حديث عبداحلميد حمفوظا.

وعند الرمذي كذلك برقم 1085 عن أبي حامت املزني قال: قال رسول اهلل å إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفس��اد قالوا يا رس��ول اهلل! وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه ثالث مرات. قال أبو عيس��ى هذا حديث حس��ن غريب وأبو حامت املزني له صحبة وال نعرف له 

عن النيب å غري هذا احلديث. انتهى.
قلت: ومنهم من مل جيعل له صحبة، قال العالئي يف تفة التحصيل يف ذكر رواة املراس��يل )360/1(: أبو حامت 
املزني قال أبو زرعة أبو حامت الذي يروي عن النيب å إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه احلديث. ال 

أعرف له صحبة وال اعلم له حديثا غري هذا. قال العالئي أخرج له الرمذي هذا احلديث.
وقال فيه حسن غريب وأبو حامت املزني له صحبة وال نعلم له غري هذا احلديث وأخرجه أبو داود يف كتاب املراسيل 

وكأنه مل جيعل أبا حامت صحابيا. انتهى.
قل��ت: وممن جعل له صحبة ابن عبدالرب فقال يف االس��تيعاب يف معرفة األصح��اب )18/2(: أبو حامت املزني له 
صحب��ة يع��د يف أهل املدينة روى عن النيب å أنه قال »إذا جاءكم م��ن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوا 

تكن فتنة يف األرض وفساد كبري«.
وس��بقه البخ��اري يف التاري��خ الكبري )26/9( فقال: أبو حامت املزني له صحبة قال عبداهلل بن أبي األس��ود حدثنا 
عبدالرمحن ابن مهدي عن حامت بن امسعيل عن عبداهلل بن هرمز وحممد وس��عيد ابين عبيد عن أبي حامت املزني 
وكانت له صحبة، قال: قال رس��ول اهلل å »إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة 
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پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿمث )النور(.
والقات��ل عم��دا غري مر�س��ي الدين وال ال�س��الح؛ والأنه لي���س من عباد الرحم��ن بالن�س 

ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ 
ٿ ٹ ٹٹمث )الفرقان(.

فدل على اأنه لي�س مبوؤمن فال حقوق له.
وتعود اإليه احلق��وق بالتوبة للن�س نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍمث )الفرقان(.
و�رشط التوبة نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑمث )الفرقان(.

اأي لي�س اأي توبة وال اأي عمل �سالح، بل تكون التوبة دائمة م�ستمرة ال يخرج منها وال يعود 
للموبقات كما يفيده نثڈ ڈ ژ ژ ڑڑمث، و�سيغة نثڑمث مع تركيب الن�س يدل 

لَّه وموِطنه، ويدل على كثة فعله ذلك كما يفيده نثڑمث. على اأن التوبة �سارت حَمَ
اأما الن���س نثگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻڻمث )النساء(، فهو اأ�سل احلكم.

يف األرض وفساد عريض« قالوا: يا رسول اهلل، وإن كان فسادا. فأعادها عليهم ثالثا، قال عبداهلل بن عبدالوهاب 
حدثن��ا حامت قال عبداهلل بن هرمز عن حممد وس��عيد ابين عبيد أظنه ع��ن أبي حامت املزني -كذا قال حامت- عن 

النيب å مثله.
قلت: وإذا رضوا بس��يئ اخللق جاز، وقد فعله أخو بالل، وفيه قصة كما يف املس��تدرك على الصحيحني للحاكم 
برق��م 5237 ع��ن عمرو بن ميمون: أن أخا لبالل كان ينتمي إىل الع��رب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب 
فقالوا: إن حضر بالل زوجناك قال: فحضر بالل فقال: أنا بالل بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سيئ اخللق والدين 
فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا فقالوا: من تكن أخاه نزوجه فزوجوه. صحيح اإلسناد ومل 

خيرجاه وأخو بالل هذا له رواية. وقال الذهيب: صحيح.
وقال ابن طاهر املقدس��ي يف ذخرية احلفاظ )266/1(: حديث »إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه وأمانته فزوجوه 
إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفس��اد كبري«. رواه عمار بن مطر الرهاوي: عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن 
عمر، وعمار هذا ضعيف، واحلديث باطل. ورواه عبداحلميد بن س��ليمان: عن حممد بن عجالن، عن ابن وثيمة 

النصري، عن أبي هريرة. وعبداحلميد هذا هو أخو فليح، ليس بشيء يف احلديث.



885املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 885املقدمة فـي فقه الع�رص884 املقدمة فـي فقه الع�رص 884

واأم��ا اال�س��تثناء نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍمث )الفرق���ان( فهو فيمن عمل ب�رشوطه، وداوم على ذلك حتى املوت، 

فاإنه ال مفر من القول بدخوله يف عباد الرحمن.
هذا بخ�سو�س ما بينه وبني الله.

اأما بحق العباد فالق�سا�س اإال اإن عفوا.
والدية لهم اإ�سقاطها بالر�سى من كافة من يرثها)1(.

والدي��ة واجب��ة على كل قات��ل موؤمنا خطاأ اأو غري موؤم��ن، ذكرا اأو اأنثى، �س��غريا اأو كبريا، 
جمنونا اأو عاقال، بالغا اأو غري بالغ؛ للعموم امل�ستفاد من نثڀ ڀمث.

فعلى هوؤالء دية.
واإطالق الن�س يفيد اجلماعة والواحد؛ الأن »من« تفيد ذلك.
ففي حال اجلماعة يقتلون �سخ�سا خطاأً نثٺ ٿمث.

وه��ل الدية على كل �س��خ�س كاملة، اأو ه��ي عليهم جميعا كاملة؟ احتم��ال يرجحه املعطوف 
نثڌ ڌ ڎمث اأي الرقبة نثڎ ڈ ڈمث وال بد اأن يكون على كل واحد.

فاإن مات قبل ال�سيام فوليه مقامه، وال يجوز �سيام اأولياء متعددين ل�رشط التتابع بخالف 
ق�ساء رم�سان.

وي�س��عف الوجه اأن الدية حق العباد، واملفرو�س اإيفاوؤها بكمالها ولو من �س��ائر الع�سبات 
بخالف ال�سوم والرقبة فال يكون اإال على من وجب عليه.

فاجلماعة يقتلون خطاأ عليهم دية واحدة.
وفر�س ت�سليم الدية اإىل اأهل املقتول للن�س نثٿ ٿ ٿمث.

و�رشط ت�س��ليمها لهم اإىل اأيديهم للن�س؛ فلو ا�س��تلمها حمكمون مل يقع حتى ت�س��ل اإال اإن 
ر�سي اأهل املقتول اأو جرى به عرف.

والدية تقديرها من�س��و�س يف خم�سة اأمور: االإبل وهي االأ�س��ل، والذهب والف�سة والبقر 
والغنم.

1- وبسط هذا يف حمله ألن غرضنا هنا األمور املالية ويف فقه اجلرمية ذلك إن شاء اهلل.
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وفر���س كل ن��وع على اأهله ي��دل على اأن��ه ينظر يف التقدير ح��اال وزمانا بدلي��ل تقوميها 
»باحللل«)1(، وثبت تقوميها بالدينار والدرهم يف ال�سنن ال�سحيحة، كما �سياأتي.

1- أخرجه أبو داود برقم 4544 حدثنا حييى بن حكيم حدثنا عبدالرمحن بن عثمان حدثنا حسني املعلم عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول اهلل å مثامنائة دينار أو مثانية آالف درهم 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية املسلمني قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رمحه اهلل فقام خطيبا 
فقال أال إن اإلبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عش��ر ألفا وعلى 
أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة. قال وترك دية أهل الذمة مل يرفعها 
فيما رفع من الدية. قلت: وإمنا ضعفنا إس��ناده حلال عبدالرمحن بن عثمان اتفقوا على تضعيفه، بل قال أمحد: 
أنهم طرحوا حديثه. وقال ابن ش��اهني معلقا على ذلك: هذا كالم ش��ديد يف أبي حبر، وإذا طرح حديث اإلنس��ان 
كان أشد من الضعيف واملضطرب. قلت: ولكن له رواية أنه ال بأس به، وقال أبو داود: صاحل. قلت: اخلالصة، 
أنه ال بأس به يف الش��واهد واملتابعات، وطرحوا حديثه يف االحتجاج مس��تقال، هذا ما جيمع كالمهم، ولذلك قال 

أبو حامت: وحديثه ال حيتج به. وله طريق أخرى حسنة ستأتي بعد قليل.
قل��ت: ويف الدي��ات أحاديث صحيحة منها ما أخرجه البخ��اري برقم 3845 عن ابن عباس È قال: إن أول 
قسامة كانت يف اجلاهلية لفينا بين هاشم كان رجل من بين هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق 
معه يف إبله فمر رجل به من بين هاش��م قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثين بعقال أش��د به عروة جوالقي ال تنفر 
اإلبل فأعطاه عقاال فش��د به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت اإلبل إال بعريا واحدا فقال الذي اس��تأجره ما شأن هذا 
البعري مل يعقل من بني اإلبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال فحذفه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من 
أهل اليمن فقال أتش��هد املوس��م قال ما أشهد، ورمبا شهدته قال هل أنت مبلغ عين رسالة مرة من الدهر قال نعم 
قال فكنت إذا أنت شهدت املوسم فناد يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل بين هاشم فإن أجابوك فسل، عن أبي 
طالب فأخربه أن فالنا قتلين يف عقال ومات املستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا 
قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه 
أن يبلغ عنه وافى املوسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بين هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو 
طال��ب قال��وا هذا أبو طالب قال أمرني فالن أن أبلغك رس��الة أن فالنا قتله يف عقال فأتاه أبو طالب فقال له اخر 
منا إحدى ثالث إن شئت أن تؤدي مئة من اإلبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف مخسون من قومك أنك مل 
تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فقالوا حنلف فأتته امرأة من بين هاشم كانت تت رجل منهم قد ولدت له 
فقالت يا أبا طالب أحب أن جتيز ابين هذا برجل من اخلمسني، وال تصرب ميينه حيث تصرب األميان ففعل فأتاه 
رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت مخس��ني رجال أن حيلفوا مكان مئة من اإلبل يصيب كل رجل بعريان هذان 
بع��ريان فاقبلهما عين، وال تصرب مييين حيث تص��رب األميان فقبلهما وجاء مثانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس 

فوالذي نفسي بيده ما حال احلول ومن الثمانية وأربعني عني تطرف.



887املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 887املقدمة فـي فقه الع�رص886 املقدمة فـي فقه الع�رص 886

فتق��در يف زمانن��ا بعمل��ة البلد الرائج��ة بالعدل؛ لعم��وم نثچ چ چ ڇ ڇمث 
)النحل:90(.

وال يلزم االإبل اإال على اأهلها للن�س »اإن االإبل قد غلت«)1(.
والدي��ة جتب يف اخلطاأ للقتيل املوؤمن، وكذا للقتيل غري املوؤمن وهو من اأهل املوادعة والعهد 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  نثڄ  واالأم��ان 
ڇ ڍڍمث )النساء:92(.

ف��اإن كان املقتول يف بلد حرب فال دية له ولو كان موؤمنا وتلزم الكفارة نثٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄمث )النساء:92(.

وهذه االأحكام عامة لذكر واأنثى، فتن�س��يف دية املراأة خالف االأ�سل لعدم الفارق ال�سحيح 
يف االآية.

ومل يرد ن�س �س��حيح �رشيح من ال�سنة يف تن�سيف دية املراأة �سوى االآثار ال�ساهد بع�سها 
لبع�س مع عمل اأو فتوى االأمة.

1- قلت: احلديث أخرجه أبو داود بسند حسن برقم 4566 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول 
اهلل å يق��وم دي��ة اخلطأ على أهل الق��رى أربعمائة دينار أو عدهلا من الورق يقومها على أمثان اإلبل فإذا غلت 
رف��ع يف قيمته��ا وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رس��ول اهلل å ما بني أربعمائة دينار إىل 
مثامنائة دينار أو عدهلا من الورق مثانية آالف درهم وقضى رس��ول اهلل å على أهل البقر مائيت بقرة ومن كان 
دية عقله يف الشاء فألفى شاة قال وقال رسول اهلل å »إن العقل مرياث بني ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل 
فللعصبة«. قال وقضى رس��ول اهلل å يف األنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل مخس��ون 
م��ن اإلب��ل أو عدهلا من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف ش��اة وفى الي��د إذا قطعت نصف العقل وفى الرجل 
نصف العقل وفى املأمومة ثلث العقل ثالث وثالثون من اإلبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء 
واجلائفة مثل ذلك ويف األصابع يف كل أصبع عشر من اإلبل ويف األسنان يف كل سن مخس من اإلبل وقضى رسول 
اهلل å أن عقل املرأة بني عصبتها من كانوا ال يرثون منها ش��يئا إال ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بني 
ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رس��ول اهلل å »ليس للقاتل ش��يء وإن مل يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه 
وال يرث القاتل ش��يئا«. قال حممد هذا كله حدثين به س��ليمان بن موس��ى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن النيب å. قال أبو داود حممد بن راشد من أهل دمشق هرب إىل البصرة من القتل.
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والعمل باأمر ويل االأمر والق�ساء به كان كن�س قانوين ال كن�س �رشعي.
وكذا تن�سيف دية الذمي اأو املجو�سي رجاال اأو ن�ساء ال دليل عليه يثبت احلكم.

وملا وادع ر�سول الله å اليهود، ولزمهم الديات لهم وعليهم، مل يرد ن�س يف�سل مع �سهرة 
الق�سية)1(؛ فدل على البقاء على اأ�سل الن�س يف عدم التفريق حتى يرد دليل �سحيح ناقل.

واالإجم��اع على العمل اإمنا هو كن�س قانون ال كن�س �رشع��ي؛ الأنه كان باأمر من ويل االأمر 
عمر Ê وتعميمه يف االأقطار، ويلزم االأمة العمل باأمر االإمام بالن�س.

وكان عم��ر ال يعمم حكما حتى ي�س��اور؛ فالفتوى غري حكم االإم��ام بالفتوى اأو حكم قا�س 
به��ا؛ اإذ ترفع اخلالف العملي يف املحاكم واالأحكام، فهو اإجماع تنفيذ باأمر حاكم عام ال اإجماع 

بالراأي والنظر)2(.
ودية الجنني إن خرج ميتا بنحو �رشب بطن حامل، اأو �رشبها دواء م�سقطا، فن�سف ع�رش 

الدية للن�س)3(.
وهي على االأم التي �رشبت ما ي�سقط؛ فاإن كان طبيبا باإذنه ا�سرتكا يف الدية ولو اأذن الوالد 

اأو ويل اأمر احلمل؛ فكذلك ولي�س لهم منها �سيء؛ الأن القاتل ال يرث املقتول)4(.
وال �سيام عليهم كفارة اإال اإن نزل اجلنني حيا ثم مات اإثر ذلك، الأن هذا هو املتيقن بالن�سو�س، 
واأما غريه فال �سيء فيه ولوال الن�س يف ثبوت غرة وهي ن�سف ع�رش دية يف اجلنني ملا وجب 

فيه �سيء، فيبقى االأ�سل يف عدم الكفارة بال�سيام هنا.
والدية حينئذ تامة عليهم، وال حظ لهم فيها ملانع القتل.

1- تقدم قبل قليل يف القسامة.
2- وهذا تفريق هام مل أر من ينبه له وهو يعاجل كثريا من القضايا.

3- أخرج��ه البخ��اري برقم 5758 عن أبي هريرة Ê أن رس��ول اهلل å قض��ى يف امرأتني من هذيل اقتتلتا 
 å فرم��ت إحداهم��ا األخرى حبجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي يف بطنها فاختصموا إىل النيب
فقضى أن دية ما يف بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي املرأة اليت غرمت كيف أغرم يا رس��ول اهلل من ال ش��رب وال 

أكل وال نطق وال استهل فمثل ذلك يطل فقال النيب å إمنا هذا من إخوان الكهان.
4- تقدم احلديث يف هذا وخترجيه.
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واأما ديات االأع�س��اء فواجبة بالن�س »اإن ر�س��ول الله å قال: »ويف االأنف اإذا اأوعب جدعة 
الدية، ويف ال�س��فتني الدية، ويف البي�س��تني الدية، ويف الذكر الدية، ويف ال�سلب الدية، ويف 

جِل الواحدِة ن�سف الدية« رواه الن�سائي)1(. العينني الدية، ويف الرِّ
واأما اجلراح ففي حديث عمر بن حزم »ويف املاأمومة ثلث الدية، ويف اجلائفة ثلث الدية، ويف 
املنقلة خم�س ع�رشة من االإبل، ويف كل اإ�س��بع من االأ�سابع من اليد والرجل ع�رش من االإبل، 
ويف ال�س��ن خم�س من االإبل، ويف املو�س��حة خم�س من االإبل، واأن الرجَل ُيْقَتل باملراأة، وعلى 

اأهل الذهب األف دينار«)2(.
واأما غري هذه من اجلراح فاملرد االجتهاد)3(.

وفر���س على الدولة الن�س يف كل م�س��األة من اجلراح مما يقطع الن��زاع، وتعميم ذلك على 
املحاكم؛ الأنه من دفع املفا�سد العظيمة والفتنة واخل�سومة؛ لكثة االبتالء بهذه احلوادث.

1- قلت: تقدم حديث عمرو بن ش��عيب يف الديات، وهو حس��ن، وهو شاهد لكتاب أبي بكر ابن حزم املشهور يف 
الديات، وفيه هذا النص، وقد أخرجه النسائي برقم 4853 عن أبي بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده: أن رس��ول اهلل å كتب إىل أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والس��نن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم 
فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من حممد النيب å إىل شرحبيل بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل واحلارث 
ب��ن عب��د كالل قيل ذي رعني ومعافر وهمدان أما بعد وكان يف كتابه أن من أعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود إال 
أن يرضي أولياء املقتول وأن يف النفس الدية مائة من اإلبل ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية ويف اللسان الدية ويف 
الش��فتني الدي��ة ويف البيضتني الدية ويف الذكر الدي��ة ويف الصلب الدية ويف العينني الدية ويف الرجل الواحدة نصف 
الدية ويف املأمومة ثلث الدية ويف اجلائفة ثلث الدية ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل ويف كل أصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من اإلبل ويف السن مخس من اإلبل ويف املوضحة مخس من اإلبل وأن الرجل يقتل باملرأة وعلى أهل 
الذهب ألف دينار خالفه حممد بن بكار بن بالل. قلت: صحح النسائي وغريه أنه مرسل، ولكن يشهد له حديث 
عمرو بن شعيب املتقدم، ثم إن الكتاب مقبول، فإن الزهري قال وجدت كتاب أبي بكر بن حزم ومعلوم أن الكتب 
الصحيحة تقبل، وهذا الكتاب من أش��هر الكتب، وقد نبه ابن عبدالرب عن أن ش��هرة الكتاب تغين عن إس��ناده. 

قلت: فإذا انضم إليه حديث عمرو بن شعيب احلسن فال شك يف ثبوته، على ما هو معلوم عند أهل احلديث.
2- تقدم خترجيه.

3- وهو ما يس��مى حكومة، واختلفت أنظار الفقهاء ذلك اختالفا كثريا ويلزمنا اآلن التقدير من أهله بالعدل ويقدر 
بالنقود أو ما يراضى عليه من املال.
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واأما اإجراءات احلوادث فمحلها فقه اجلرمية.
- النفقات:

واأما النفقات فهي تعوي�س مايل واجب ملعني على معني باملعروف مكارمة.
وتعريفنا هذا ي�س��مل النفقة على الزوجة واالأوالد والوالدين ومن لزم ال�س��خ�س نفقته من 

ذوي القربى اأو حيوان.
وقولنا »مكارمة« خرج به املعاو�س��ة على �س��بيل التعوي�س كالديات وعلى �س��بيل الربح 

كالبيوع.
وواج��ب النفقة على الوالدين الفقريين؛ الأنه مقت�س��ى االإح�س��ان وهو مقدم حينئذ على 

االأوالد والزوجات.
وقيدناه بقولنا »حينئذ« اأي حني فقرهما لعدم وجوب ذلك حال الغنى.

واإمن��ا يجب تقدميهما؛ الأن تقدمي االأوالد والزوجة عليهما مع فقرهما يعود على اأ�س��ل فر�س 
االإح�سان لهما باالإخالل الفاح�س؛ وحلديث الثالثة الذين اأطبقت عليهم ال�سخرة، وكان اأحدهم 
بارا بوالديه، وجاءهما بغبوقهما، فجاء بالع�س��ي وقد ناما، وكان ال يغبق قبلهما اأهال وال ماال، 
و�س��بيته ال�س��غار يت�ساغون جوعا، فما قدمهم اإىل الفجر وا�س��تيقاظ والديه؛ فاأغبقهما، ثم 

اأغبق ال�سغار فاأجاب الله له)1(.

1- أخرج��ه البخ��اري برقم 2272 أن عبداهلل بن عمر È قال: مسعت رس��ول اهلل å يقول: انطلق ثالثة 
رهط ممن كان قبلكم حتى أووا املبيت إىل غار فدخلوه فاحندرت صخرة من اجلبل فس��دت عليهم الغار فقالوا إنه 
ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصاحل أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان ش��يخان كبريان 
وكنت ال أغبق قبلهما أهال، وال ماال فنأى بي يف طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت هلما غبوقهما 
فوجدتهما نائمني وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر 
فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة فانفرجت 
ش��يئا ال يس��تطيعون اخلروج قال النيب å وقال اآلخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها 
عن نفس��ها فامتنعت مين حتى أملت بها س��نة من الس��نني فجاءتين فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن ختلي 
بيين وبني نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت ال أحل لك أن تفض اخلامت إال حبقه فتحرجت من الوقوع 
عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
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وهو دليل على اإقرار الله له على اأنه عمل �سالح؛ اإذ لو كان ال�سغار من اأوالده مقدمني يف 
النفقة على الوالدين مع �سدة احلاجة واجلوع ونوم الوالدين واإمكان تعوي�سهما؛ ملا كان عمال 

�ساحلا؛ بل ظلما الأهل احلق الواجب تقدميهم وهم االأوالد والزوجات.
وخالف فقهاَء يف ذلك دليٌل على اإغفالهم هذا الدليل والنظر يف مقا�سده.

ولقوله تعاىل نثىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 
مب ىب يب جت حتختمث )البقرة(.

نثڱ ںںمث  الأهله��ا  احلق��وق  فيه��ا  ذك��رت  اآي��ة  كل  بالذك��ر يف  ولتقدميهم��ا 
)اإلسراء:23(.

ولثبوت تقدميهما يف احلق والنفقة يف ال�سنة ال�سحيحة)1(.

فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة غري أنهم ال يستطيعون اخلروج منها قال النيب å وقال الثالث اللهم 
إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال 
فجاءن��ي بع��د حني فقال يا عبداهلل أد إلي أجري فقلت له كل ما ت��رى من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق 
فقال يا عبداهلل ال تس��تهزئ بي فقلت إني ال أس��تهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يرك منه شيئا اللهم فإن كنت 

فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا ميشون.
1- أص��ل احلدي��ث يف صحيح مس��لم برقم 6665 ع��ن أبي هريرة Ê قال: قال رجل يا رس��ول اهلل من أحق 
حبس��ن الصحبة قال »أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك«. ويف مس��ند أمحد 7105 عن أبي رمثة عن 
النيب å قال: يد املعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وقال رجل يا رس��ول اهلل هؤالء بنو 
يربوع قتله فالن قال أال ال جتين نفس على أخرى وقال أبي قال أبو النضر يف حديثه دخلت املس��جد فإذا رس��ول 
اهلل å خيطب ويقول يد املعطي العليا. قلت: وس��نده حس��ن صحيح. قلت: وله شاهد بسند صحيح عند أمحد 
برقم 16664 عن رجل من بين يربوع قال أتيت النيب å فسمعته وهو يكلم الناس يقول: يد املعطى العليا أمك 
وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك قال فقال رجل يا رس��ول اهلل هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فالنا 
قال فقال رسول اهلل å أال ال جتنى نفس على أخرى. قلت: وله شاهد صحيح عن الضياء يف املختارة برقم من 
حديث طارق احملاربي فذكره. ولفظه )فإذا رسول اهلل å قائم على املنرب خيطب الناس ويقول يد املعطي العليا 
وابدأ مبن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك(. قلت: وله شاهد آخر صحيح عند الضياء برقم 1389 
عن أسامة بن شريك قال مسعت رسول اهلل å يف حجة الوداع وهو يقول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك قال فجاء قوم فقالوا يا رسول اهلل قتلنا بنو يربوع فقال ال جتين نفس على أخرى قال ثم سأله رجل نسي أن 
يرمي اجلمار قال إرم وال حرج ثم أتاه آخر فقال يا رسول اهلل نسيت الطواف فقال طف وال حرج ثم أتاه آخر حلق 
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والن�س الرتتيبي املفهم عند البع�س لتقدمي االأوالد »اأطعم نف�سك ثم ابنك ثم زوجك ثم اأدناك 
فاأدناك« ال ي�سح بهذا اللفظ.

وورد يف املعنى حديث »اإذا كان اأحدكم فقريا فليبداأ بنف�سه، فاإن كان ف�سل فعلى عياله، فاإن 
كان ف�سل فهاهنا وهاهنا« وهو يف �سحيح م�سلم من حديث جابر)1(.

ويف حديث اأبي هريرة »وابداأ مبن تعول«)2(. فاالأول عند عدم الوالدين اأو وجودهما مع الغنى 
جمعا بني الن�سو�س. والثاين عام.

واأما الزوجات فاالإنفاق عليهن من�س��و�س باملعروف حتى املطلقة يف العدة نثڃ ڃ ڃ 
ڃ چچمث )الطالق:7(، اأو املتوفى عنها نثڄ ڄ ڄمث )البقرة:240(.

اأو املر�سعة املطلقة نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(، اأو احلامل 
املطلقة نثٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )الطالق:6(.

ومق��دار النفق��ة وماهيته��ا راجعة اإىل الع��رف، وهو االآن م��اأكل وم���رشب وملب�س ودواء 
و�س��كن نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(، نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻمث 

)البقرة:228(، نثۉ ۉېمث )النساء:19(.
وَمْن��ُع جماع��ة من الفقهاء القدامى وجوَب احت�س��اب ال��دواء يف النفقة راج��ٌع اإىل اجلريان 
العريف اآنذاك بذلك؛ وخلفة االأمرا�س واملوؤنة فيها، بخالف ع�رشنا، فاملر�س والدواء واملعاينات 
واللقاح��ات، وما انت�رش من اأمرا�س الع�رش الفتاكة يوجب جريان النفقة يف الدواء؛ فلي�س من 

قبل أن يذبح قال إذبح وال حرج قال فما سألوه يومئذ عن شيء إال قال ال حرج ثم قال أذهب اهلل عزوجل احلرج 
إال رجل اقرض مسلما فذلك الذي حرج وهلك وقال ما أنزل اهلل عزوجل داء إال أنزل له دواء إال اهلرم.

 ،å 1- أخرجه مسلم برقم 2360 عن جابر قال أعتق رجل من بين عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول اهلل
فقال »ألك مال غريه«. فقال: ال. فقال »من يش��ريه منى«. فاش��راه نعيم بن عبداهلل العدوى بثمامنائة درهم فجاء 
بها رسول اهلل å فدفعها إليه ثم قال »ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك 

شيء فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا«. يقول فبني يديك وعن ميينك وعن مشالك.
2- حدي��ث »واب��دأ مبن تعول« أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم 1426، ومن حديث حكيم بن حزام 
برقم 1427، وهما عند مس��لم كذلك، األول برقم 2447، والثاني برقم 2433، ويف مس��لم كذلك من حديث أبي 

أمامة برقم 2453.
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االإح�س��ان من يرى زوجته يف مر�س وال ينفق لعالجها، واالإح�سان بها ماأمور به لعموم نثچ 
چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(، والأنه من و�سائل حفظ النف�س ك�سائر ال�رشوريات 
من امل��اأكل وامل�رشب، وجلريان الع��رف احلادث على ه��ذا نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(، 

نثۉ ۉېمث )النساء:19(.
واالإنفاق على االأوالد تقدم)1(.

ومهماٌت من م�سائل االإنفاق على احليوان)2(.
واأما املهر فهو عو�س واجب �رشعا للمراأة مق�سوده املكارمة عند العقد عليها نثڻ ۀ 

ۀ ہہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭمث )النساء(.
ومل نقل عو�س مايل جلوازه بغري مال عريف)3(.

فيجوز بالقراآن »زوجتكها مبا معك من القراآن«)4(.
وباخلدمة نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 

ې ىىمث )القصص:27(.
وبخامت من حديد »التم�س ولو خامتا من حديد«)5(.

1- انظر »فقه الطفل والولد«.
2- انظر »فقه الصحة والبيئة«.

3- قولنا »عريف« أي ما جرى عليه التعامل عرفا أنه مال، وإال فاملال مخس��ة أنواع يف اس��تقرائنا: س��هم، ونقد، 
وعني، وحق، ومنفعة.

4- تقدم خترجيه.
5- حدي��ث »التمس ول��و خامتا من حديد« قلت: هو يف الصحيحني )البخاري برقم 5087، مس��لم برقم 3553( 
واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إىل رسول اهلل å فقالت يا رسول اهلل جئت أهب 
لك نفسي قال فنظر إليها رسول اهلل å فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول اهلل å رأسه فلما رأت املرأة 
أنه مل يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول اهلل إن مل يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال 
وهل عندك من شيء قال: ال واهلل يا رسول اهلل فقال اذهب إىل أهلك فانظر هل جتد شيئا فذهب ثم رجع فقال: 
ال واهلل ما وجدت ش��يئا، فقال رس��ول اهلل å انظر ولو خامتا من حديد فذهب ثم رجع فقال: ال واهلل يا رسول 
اهلل، وال خامت��ا م��ن حديد ولكن هذا إزاري- قال س��هل ما له رداء فلها نصفه، فقال رس��ول اهلل å ما تصنع 
بإزارك إن لبس��ته مل يكن عليها منه ش��يء وإن لبسته مل يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى إذا طال جملسه قام 
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الطريق الثالث للتملك هو: ما كان على سبيل التبرر والتبرع

وت�س��مل الوق��ف، والهب��ات، والهدايا، والو�س��ايا، والن��ذور، والعارية، واملن��ح، والعطايا، 

واالإغاثات، واالإعانات، والكفاالت، وحمالت التربع، والت�سكني، والتمليك العقاري املجاين، 

واإكرام ال�سيف، والتعاون اجلماعي من العاقلة على دية اخلطاأ.

وقاعدة هذا النوع من التملك باال�ستقراء هي: اأن ما كان لله حم�سا وهو الوقف وال�سدقات 

والنذور فيحرم املعاو�سة عليها مبا يفهم ق�سد املعاو�سة، ال عرفا، وال �رشطا، وال قرينة حال. 

نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )اإلنسان(.

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  نثڀ 

ڤڦ ڦ ڦڦمث )الليل(.

فق�سد وجه الله من�سو�س، وهو يدل على اعتباره واإال كان لغوا، وهو حمال.

والثاين: ما كان على �سبيل مكارم االأخالق، فاملعاو�سة عليه حمرمة، كاإكرام ال�سيف، الأنه 

خروج عن مق�سود ال�رشع يف رعاية املكارم.

والثالث: ما كان على �سبيل االإح�سان االإن�ساين العام كاالإغاثات يف الكوارث واملنح ونحو 

ذلك. فيجوز مقابلتها باالإح�سان يف مثل حدوث ذلك الظرف، ويعاب تركه حينئذ.

والرابع: ما ق�سد به معاو�سة يذم تاركها عرفا ال معاملة ربحية مق�سودة.

وقد جرى فعله عند بع�س العرب يف الهدايا حيث ق�سد عو�سها باأكث منها اأو مثلها)1(.

فرآه رسول اهلل å موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها 
فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها مبا معك من القرآن.

1- أخرجه النس��ائي بس��ند حسن صحيح برقم 3759 عن أبي هريرة Ê أن رسول اهلل å قال »لقد هممت 
أن ال أقبل هدية إال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي«. وأخرجه احلاكم برقم 2365 وقال على شرط مسلم 

وكذلك قال الذهيب. قلت: وهو كما قاال.
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وق��د هم ر�س��ول الل��ه å اأال ياأخذ الهدايا من ه��وؤالء)1(؛ الإلزامهم اإْعناته ع��ادة وعرفا يذم 
تركها، ال معاو�سة مق�سودها البيع والربح.

وهمه å واإعالنه اأ�س��ماء من قبائل تفعل ذل��ك دليٌل على املنع ال�رشعي املفيد للكراهة ال 
لالإثم.

ومن األزم املعاو�سة بها من الفقهاء فلجريان العادة بذلك.
اأم��ا االأحكام التف�س��يلية ل��كل نوع من هذا الن��وع والنوع الرابع فمحله �س��ياأتي يف نظام 

االإنفاق وتداول املال.
الطريق الرابع للتملك هو: ما فر�س بال�رشع َدْفُعه مقدرا زمانا ومكانا واأ�سخا�س��ا، وهو 

الزكاة واملواريث والغنائم والفيء.
والطريق الخامس للتملك هو: التملك عن طريق ال�س��بق وو�س��ع الي��د واالإباحة العامة 

كاإحياء املوات، اأو تقا�سم الثوات الطبيعية، وقد تقدم هذا.

1- وقد ذكرها الفقهاء قدميا، انظر بداية اجملتهد البن رشد، ج4، ت حالق.
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النظام املالي الثاني وهو: نظام االستثمار

���رشع الله اال�س��تثمار برا وبحرا وج��وا، يف االأر���س وخارجها، اأما يف ال��رب فلقوله تعاىل 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  نثٱٻٻ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )قريش(.
وقوله تعاىل نثچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍمث )املزمل:20(.

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  نثۈئ  تع��اىل  قول��ه  البح��ر  ويف 
مئىئمث )اجلاثية(.

ويف اجلو قوله تعاىل نثٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀمث )لقمان:20(.
وت�س��خري ما يف ال�س��ماوات وما يف االأر�س عام لعموم داللة االقت�س��اء املحذوفة املقدرة 

نثٻ پمث اأي للتجارات، واملنافع، واالهتداء، واال�ستخالف.
واال�ستثمار اأ�سله من »ثمر« وهو ا�ستفعال يدل على الطلب »للثمرة«.

وهي الفائدة املرتتبة على الفعل اال�ستثماري.
وهذا املبنى دال على اأن الثمر ناجت عن التفاعل اال�ستثماري عر�سا وطلبا باالأقوال واالأفعال 
واالأف��كار واالأزمنة واالأمكنة واأنواع املال واالأ�س��خا�س؛ الأن »ا�س��تثمار« هو ا�س��تفعال عام 

ي�سمل كل هذه.
فاألقوال واألفعال ش��املة ل��كل اإيجاب وقبول، واإب��رام، ووعد، واإعالن، وف�س��خ، واإلغاء، 

وعقد.
ولألفعال كتابة، وت�سليمًا، وت�سلمًا، ونقال، وحيازة، وقب�سا، واإزالة، واإن�ساء.

واالأفكار ما يتعلق بالقناعات واخلطط واالأهداف.
واألزمنة ما يتعلق بتاريخ ال�سفقات، والبيوع، واملعامالت، واالآجال، وال�رشوط واخليارات، 

وتاريخ الت�س��ليم، وتاريخ ال�سمان، والوكاالت، وال�س��يكات، والكمبياالت، واأوقات الدوام 
الر�س��مي يف االأ�س��واق الك��ربى. وزمن الوف��رة، والن��درة، وموا�س��م الذروة االقت�س��ادية 

واال�ستثمارية.
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واألمكن��ة تتعلق مبحل ال�س��فقات واملعامالت املالية، دولية وحملية، ر�س��مية و�س��عبية، 

وباملرا�سلة اأو ال�سلكي، اأو الربيد، اأو النت.
وما يتعلق مبحل االإيفاء والت�س��ليم، ومكانه وبلده م�س��ماًة مو�س��حة يف كل ذلك كبنك اأو 
�رشك��ة اأو حتويالت، اأو كان حمله البح��ر اأو اجلو اأو الرب، اأو كان حمال ح�رشيا بوكالة اأو جهة 
كوكي��ل بلد معني، اأو بلدان، اأو كان باطن االأر���س اأو فوقها، اأو يف اأنفاقها، اأو يف اأدغالها، اأو 
كان يف حمل تاريخي �س��ياحي، اأو ديني كاحلرم اأو امل�س��جد، اأو امل�ساعر املقد�سة، اأو يف مكان 

عام اأو خا�س.
أما االستثمار باألموال والسلع فهو �سامل لكل اأنواعه العاملية التي ح�رشناها يف خم�سة: 

�سهم، ونقد، وعني، وحق، ومنفعة.
وأما األش��خاص املس��تثمرون فالنظر فيه��م من جهة االأهلية وكوُنهم م��الكًا اأو وكالء اأو 

جهاٍت اعتيادية، اأو اأولياء، اأو ناظرين.
والكالم يف مس��ائل االس��تثمار يرجع اإىل اأن اال�س��تثمار معاملة جتارية قائمة على ركن 

الرتا�سي نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(، واخللو عن املوانع اخلم�سة.
والرتا�سي اأمر نف�سي خفي يرجع يف معرفة حتققه اإىل ما يبينه االإن�سان، وهو اأمر جبلي يف 

اأ�سل اخللقة نثڃڃ ڃ چچ چ چڇ ڇ ڇڇمث )الرحمن(.
واالأقوال راأ�س البيان، وهي يف عقود اال�س��تثمار ركٌن؛ الأنه ال تتم املعامالت اال�س��تثمارية 
املعا���رشة اإال باالأقوال منطوقًة اأو مكتوبًة، وال جتري باملعاطاة فلم تعترب؛ والأن امل�رشوط بني 

التجار عرفا كامل�رشوط �رشعا وكامللفوظ.
التفاوض االستثماري

ْوم. والتفاو�س قبل االإبرام م�رشوع وهو ال�سَّ
أ- وال يج��وز دخ��ول ط��رف مف��اوض آخر حتى ي��دع االأول للن�س »ال ي�س��م على �س��وم 

اأخيه«)1(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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والأنه اأدفع للخ�س��ومة؛ والأن دخوله موؤد اإىل حر�س البائع على ال�س��لعة طلبا ل�س��عر اأعلى 
من م�س��اوم اآخر، ويرتتب عليه كثريا ف�سل ال�سفقة معهما، مما يوؤدي اإىل قلة حركة املبيعات، 

ونوع من الركود.
فمق�سود ال�رشع من حترمي امل�ساومة على امل�ساومة حفظ التعاون، واملودة بني عمالء ال�سوق 
مع بع�سهم وبينهم وبني التجار، اإذ ان�رشاف التاجر اإىل االآخر مع اإعرا�سه عن االأول طمعا يف 

الزيادة موؤد اإىل نفور العمالء منه، و�سوء �سمعته مما يوؤدي اإىل نوع خ�سارة عليه.
ونفوق ال�س��لع �رشيعا وجريان حركة ال�س��وق والتجارة ودورانها ه��ي اإحدى اأجدى الطرق 

لالنتعا�س اال�ستثماري واالقت�سادي وت�سغيل اليد العاملة.
فلذلك حرم ال�س��وم على ال�س��وم، والبيع على البيع؛ الأنه يعود على هذا املق�سود ال�رشعي 

التجاري باالإخالل.
ب- واملداراة واملماراة ممنوعتان يف االستثمار حال التفاو�س واأثناء العقود وبعدها للن�س 

على ق�سد تركهما »كان �رشيكي، وكان ال يداري وال مياري«)1(.
واملداراة هي املجاملة على ح�ساب احلقائق، فالواجب بيان احلق يف كل ما يتعلق باملعامالت؛ 
الأن��ه من الن�س��يحة »الدين الن�س��يحة قلنا ملن قال لله ولر�س��وله ولكتابه واأئمة امل�س��لمني 

وعامتهم«)2(.
واملماراة كل جدل عقيم بالباطل -وهو الغالب- اأو باحلق؛ الأنه يرتب اخل�سومة وال�سغينة مما 

يوؤدي اإىل ف�سل العالقات التجارية واال�ستثمارية.
فالنه��ي عن املماراة يف املعامالت املالية له مق�س��دان، االأول: حفظ الود ودفع ال�س��غينة، 
والثاين: حفظ العالقات التجارية وهما اأدعى ملق�سود اأبعد واأعلى، وهو حفظ جريان ودوران 

املال وحركة االأ�سواق.

1- حديث »كان ش��ريكي، وكان ال يداري وال مياري« قلت: س��نده حسن، وصححه احلاكم برقم 2357، وقال 
الذه��يب صحي��ح. وصححه اهليثمي يف اجملمع. قلت: وتضعيف األرناؤوط له يف مس��ند أمحد ال وجه له. وذكره 

الضياء يف املختارة برقم 371.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
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والنهي عن املداراة له مق�سدان، االأول: حفظ الثقة؛ الأن املجامل يفعل ما ير�سي االآخر على 
خالف احلقائق، فيثمر نزع الثقة التجارية منه.

والثاين: اأن ك�س��ف احلقائق اأدعى للثقة، وجريان التعامل، وجتنب امل�س��اكل التجارية بحلوٍل 
قبل وقوعها.

ج- ويحرم النجش للن�س »نهي عن النج�س«)1(.
وهو دخول طرف يظهر اإرادة ال�رشاء واحلر�س على ال�س��لعة ليوقع امل�س��رتي االأول ويكون 

عادة بالتوافق مع التاجر.
وهو حمرم؛ الأنه غ�س؛ والأنه اآيل اإىل ك�س��اد جتارة ذلك التاجر النت�سار عدم الثقة به وغ�سه 

وخداعه.
د- ويج��ب الصدق من التاجر وبيان حقيقة الس��لعة »فاإن �س��دقا وبين��ا بورك لهما يف 

بيعهما واإن كتما حمقت بركة بيعهما«)2(.
وال�س��دق عند التفاو�س يكون ببيان حقيقة ال�س��عر بال مغاالة وال انتهاز جلهل مت�سرت، اأو 
ا�سطراره، وبيان �سفة ال�سلعة، و�سنعها، وعيبها، ومدى توفر قطع غيارها، واإمكان �سيانتها 

اإن كان االأمر مما يجري فيه ذلك.
ويف ال�رشكات وامل�س��اربات بيان ال�رشوط واملوا�س��فات واحلقوق لالأطراف، وما لكل 

وما عليه.
وقاعدة هذا يف قولي: ويجب بيان كل ما لو عرف ألثر يف التفاوض.

وأما الربكة املقصودة يف النص فهي نوعان: بركة �سببية، وبركة �سماوية.
فاالأوىل ما يرتتب على ال�س��فقة من ربح، ومتل��ك، واأثر الربح على حركة املبيعات ورفاهية 

التاجر.
واأثر التملك على امل�سرتي يف االنتفاع بال�سلعة اأو ال�سفقة فيما ق�سد به االنتفاع يف حياته.

وحمق هذه الربكات عند الكتمان والكذب ظاهر اإذ للم�س��رتي الرد عند ظهوره على عيب 

1- تقدم خترجيه.
2- تقدم احلديث وخترجيه.
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قادح، وله االإم�ساك واملطالبة بتعوي�س؛ لعموم نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(، 
وهذا منه.

ويف العيوب غري امللزمة للرد اأو التعوي�س حمُق بركة ال�سفقة باخل�سومة وال�سغينة، ونزع 
الثقة يف �سلع التاجر البائع.

اأما الثانية وهي الربكة ال�س��ماوية، فهو اأمر يحدثه الله يف ال�س��فقة واآثارها عند ال�س��دق، 
والبيان من االأطراف يوؤثر على ت�س��اعف اال�س��تفادة من الربح وال�سلعة، وحمُقه عند الكذب 
والكتم��ان قل��ة اجلدوى م��ن الربح، وقلة النفع واجلدوى من ال�س��لعة اإىل اأم��ور عامة كونية 

يحدثه��ا الله يف التج��ارات واملن��اخ واالأو�س��اع نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
نثی  )األع���راف(،  ٿٿمث  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(.
نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئمث  املعام��الت مذم��وم لعم��وم  ه���- والحل��ف يف 

)البقرة:224(.
وحمله حال التفاو�س غالبا، فاإن كان كذبا فهو من الكبائر واملوبقات »واملنفق �سلعته باحللف 

الكاذب«)1( اأي ال ينظر الله اإليه وال يزكيه وله عذاب األيم.
و- واإليه��ام بدف��ع طرف ثمن��ا أكثر مما دفع املس��اوم محرم؛ ف��اإن كان يف وقت بوار 
ال�س��لعة كذهاب وقت الذروة وانتهاء حركة ال�س��وق عظم االإثم، وكان من الكبائر »ثالثة ال 
ينظ��ر الله اإليه��م وال يزكيهم ولهم عذاب األيم: ورجل حلف بعد الع�رش اأنه اأعطى ما مل يعط 

ليوقعه«)2(.
1- أخرجه البخاري برقم 2369 عن أبي هريرة Ê عن النيب å قال »ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال 
ينظر إليهم رجل حلف على س��لعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على ميني كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول اهلل اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما مل تعمل 
يداك«. وعند مس��لم برقم 306 من حديث أبي ذر عن النيب å قال »ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر 
إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم« قال فقرأها رس��ول اهلل å ثالث مرار. قال أبو ذر خابوا وخس��روا من هم يا 

رسول اهلل قال »املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب«.
2- تقدم خترجيه.
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وبعد الع�رش كان وقتا تبور فيه ال�سلعة، فجريان تعاملهم على اأ�سواق تقوم يف �ساعات من 
نهار اأو زمن من االأ�سبوع اأو ال�سنة ثم تنتهي.

ِّف التاجر ال�سلعة حينئذ اأوقع باإيهامه وَق�َسِمه امل�سرتي خداعا وكذبا. فبدال من اأن ُي�رشَ
فه��ذا يف التفاو���س التجاري حم��رم، وكبرية من الكبائر، و�س��ار بال�س��وق وامل�س��تهلك 

وامل�سرتي.
ز- ويندب عند التفاوض طالقة الوجه واالبتس��امة؛ الأنه من االإح�س��ان لعموم نثچ چ 

چ ڇ ڇمث )النحل:90(، والأنه من ال�سماحة وهي حممودة يف البيوع، والأنه من 
مكارم االأخالق وال�رشيعة ق�س��دت حفظها وتتميمها، والأنه اأوقع واأوثق ال�س��تمرار التعامل 

التجاري، وهذه م�سلحة مباحة وال�رشيعة رعت امل�سالح.
ح- ويشرع السماحة يف التفاوض والت�ساوم؛ لعموم »رحم الله امرءا باع �سمحا وا�سرتى 

�سمحا«)1(، والأنه خلق فا�سل يدفع الطمع واحلر�س، ودفع هذه مرغوب يف ال�رشع.
ط- ويح��رم تعمد البخس للس��لعة أو ثمنه��ا؛ لعموم نثژ ژ ڑ ڑمث 

)األعراف:85(، والبخ�س حتقري ال�س��يء مبا ي�س��قط قيمته اإ�س��قاطا فاح�سا، وهذا �رشر فاح�س 
واجب الدفع؛ اإذ يحمل على الزهد يف ال�سلعة؛ ويوؤدي باملالك اإىل عر�سها وبيعها مبا هو �رشر 

عليه حقيقة، واإن ر�سي بال�سفقة املبخو�سة ظاهرا.
وال مان��ع حال التفاو�س م��ن �رشط الرد عند ظهور خداع يف ال�س��فقة؛ حلديث »كان رجل 

يخدع يف البيوع، فقال å: اإذا بايعت فقل ال خالبة«)2(، اأي ال خداع.
ول��ه عند التفاوض والس��وم اأن ياأخذ ال�س��لعة ويقلبها ويتاأملها، �س��واء كانت هي اأو 

منوذجا لها.
ويج��وز له الذوق للمطعوم وجتربة ما يحت��اج اإىل معرفة مطابقته للطلب، الأن هذه االأمور 

و�سيلة حت�سيل ركن الر�سى يف التبايع.

1- أخرجه البخاري برقم 2076 عن جابر بن عبداهلل È أن رس��ول اهلل å قال »رحم اهلل رجال مسحا إذا 
باع وإذا اشرى وإذا اقتضى«.

2- تقدم خترجيه.
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وإن تلفت السلعة حال السوم يف يد من يريد ال�رشاء؛ فاإن كان لتفريط منه فعليه �سمانه؛ 

الأنه مال الأجنبي وحفظه مق�سود �رشعي، والتفريط فيه خالفه، والعدل �سمان مثله اأو قيمته 
نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(.

والع��دل ماأخوذ من املعادل��ة واملوازنة: وهذا منه، ولقوله å »اإناء ب��دل االإناء، وطعام بدل 
نها ما اأتلفت، وب�سطه يف ال�سمان. الطعام«)1(. ف�سمَّ

ومبداأ التفاو�س يف اال�ستثمارات م�سبوط بقاعدة »ال �رشر ال �رشار«.
فال ي�سرتط ما ي�رش باالآخر اأو ي�ستخدم اأ�ساليب ت�رش بالتعامل اأو باأحد الطرفني اأو بال�سوق.

نتائج التساوم التفاوضي

واإذا مت التفاو�س فال بد اأن ينتج عن اإبرام عقد عاجل، اأو اآجل، اأو ف�سخ عقد، اأو وعد بال�رشاء 
ملزم اأو غري ملزم، اأو عر�س �سعر ملزم موؤقت، اأو غري موؤقت، اأو وعد باإمتام ال�سفقة وا�ستكمال 

اإجرائها ملزم، اأو غري ملزم.
وعلى كل حال ال بد اأن يتفق على �سيغة اآلية لذلك.

فاإن كان اإبرام عقد فهو اإما بيع و�رشاء باأنواعه، اأو �رشكة، اأو م�ساربة، اأو توكيل، اأو ت�سويق، 
اأو ت�سنيع، اأو ا�سترياد وت�سدير، اأو تاأجري، اأو تاأمني، اأو �سمان، اأو خدمات ا�ستثمارية عامة.

وق��د جتتمع عدة مع��ان يف عقد فيكون له م�س��مى اآخر وال ياأخذ اأحكام م��ا اجتمع فيه من 
معاين العقود، واأكث هذه �سيغ العقود اال�ستثمارية املعا�رشة.

واالأ�س��ل فيها االإباحة مهما كانت اإال اإن ا�س��تملت على اأحد املوانع اخلم�س��ة التي قدمناها، 
وهي -اأعني �سيغ اال�ستثمار- اإ�سافة اإىل ما �سبق:

عقد �رشافة، اأو عقد زراعي، اأو عقاري، اأو عقد �سيانة، اأو وديعة، اأو عقد فتح ح�ساب جار 
اأو توفري اأو ا�ستثمار اأو عقد اإحالة، اأو عقد رهن، اأو ا�ست�سارات، اأو عقد وظيفي، اأو تورق، اأو 
�س��ع وتعجل، اأو عقد جعالة، اأو اعتماد م�ستندي، اأو خطاب �سمان، اأو بيع لالآمر بال�رشاء، اأو 

عقود خدمات االأوراق املالية من كمبياالت و�سيكات و�سندات و�سكوك.

1- تقدم خترجيه.
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اأو عق��د بطاقة االئتمان والفيزا، اأو عقد و�س��اطة جتارية و�س��م�رشة، اأو عقد فكري، اأو عقد 
اإعالم��ي كاالإنتاج، اأو عقد مقاوالت، اأو ا�س��ترياد وت�س��دير، اأو عقد اإقرا���س، اأو عقد منفعة 

وتوفري خدمه كالكهرباء والنت والهاتف.
وال ب��د يف العقود من ذكر ال�س��لعة وثمنها مبا يفي��د متام البيان واملعرف��ة وكذلك االأطراف 

وال�سهود وجهة التوثيق مبا يحفظ به االأموال.
فلنتكلم عن هذه العقود و�س��يغها ومو�س��ع العقد فيها واحلق��وق والواجبات واأحكامها مبا 

ينا�سب.
واإمن��ا اخرتنا ذكرها عداً ليكون اأجمع لذهن القارئ، واإن كنا قد ذكرنا عقودا منها فيما تقدم، 

و�سنذكر هنا اأمهات امل�سائل اال�ستثمارية املعا�رشة مبا يليق بهذه املقدمة، فمنها:
- عقد البيع

وهو مبادلة مال معلوم مبال معلوم بق�سد التملك والربح غالبا بالرتا�سي من كاملي االأهلية 
بعقد خال من املوانع ال�رشعية.

فقولن��ا »مبادل��ة« خرج ب��ه املكارمات والتعوي�س��ات يف اجلنايات وعق��ود التربر والتربع 
كالوقف والهبة؛ اإذ ال تبادل فيها.

وخ��رج به اأخذ املال بو�س��ع اليد وال�س��بق كاإحياء املوات، وكذا متلك امل��ال عن طريق فر�س 
�رشعي كالزكاة واملواريث.

وقولنا »مال معلوم مبال معلوم« �س��امل الأنواع املال اخلم�س��ة يف الع��امل التي ح�رشناها يف 
ال�سهم والنقد واالأعيان واملنافع واحلقوق.

وقولنا »معلوم« احرتاٌز عن عقود املي�رش والقمار والغرر واجلهالة ال�سديدة.
وقولنا »بق�س��د التملك« الأنه املق�س��ود االأ�س��لي م��ن البيع، ويقع اإجب��ارا، وخرج به ما لو 
ا�سرتيت ال�سلعة يف بيع مزايدة خريي بق�سد التربع بالثمن مقابل ما ال ي�ساويه على اأي وجه 
ك�رشاء قلم ي�س��اوي درهما مبليون درهم، والتربع بها جلهة خريية، فالبيع هنا غري مق�س��ود بل 

احلث على املزايدة يف ال�سلعة لرفع مبلغ التربع.
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وقولنا »والربح غالبا« الأن من البيوع ما ال يق�س��د به الربح بل للت�رشيف والتملك، والربح 
مق�سود يف البيوع التجارية ولو مل يح�سل، ويف البيوع املدنية واإن مل يق�سد اأحيانا.

وقولنا »بالرتا�سي« ركن البيع؛ الأنه بعدمه غ�سب اأو اإكراه.
وقولنا »من كاملي االأهلية« ركن الإخراج بيوع ال�س��بي واملجنون وغري الر�س��يد من �سفيه 

وحمجور عليه، ومن لي�س له اأهلية بيع ال�سلعة لعدم امللك اأو الوكالة اأو الوالية.
وقولنا »بعقد« �سمل امللفوظ واملكتوب.

وقولنا »خال من املوانع ال�رشعية« وقد ح�رشناها يف خم�سة تقدمت.
ف�س��مل تعريفنا هذا اأركان البيع و�رشوطه ومتييزه عن غريه وخلوه من مانع، وهذا هو العقد 

ال�سحيح �رشعا.
واإن كان نقدا بنقد فهو �رشف، واإن كان بتاأجيل ال�سلعة فهو عقد ال�سلم.

فاإن كان الثمن موؤجال فهو بيع باآجل، وهو الدين.
واأحكام ذلك تقدمت اإال ال�سلم وال�رشف.

- عقود السلم
فال�سلم هو �رشاء �سلعة مو�سوفة يف الذمة موؤجلة باأجل معلوم، بثمن معلوم.

وه��ل يلزم تقدمي راأ�س املال يف املجل�س اأو بع�س��ه؟ االأ�س��ل ج��وازه، وحديث »نهي عن بيع 
الدين بالدين« �سعيف)1(.

ه، ويوؤجل الباقي اإىل و�سول ال�سلعة، اأو الكل تعجيال وتاأجيال لعموم  فيجوز اأن يدفع بع�سَ
نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النس���اء:29(، وهذه جت��ارة عن ترا�س، ولعدم وجود 

مانع من املوانع ال�رشعية اخلم�سة املعتربة �رشعا.
والأن الله قال عن امل�سائل التي �سكت عن حترميها نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(.

والأن الن�س يف »من اأ�س��لم يف �س��يء فلي�سلم يف كيل معلوم ووزن معلوم واأجل معلوم«)2( 

1- تقدم خترجيه.
 å قال: قدم النيب È 2- أخرجه البخاري برقم 2240، ومسلم برقم 4202، واللفظ للبخاري عن ابن عباس

املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث فقال »من أسلف يف شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم«.
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مل يذكر تعجيل الثمن، فيبقى على اأ�سل االإباحة تعجيال وتاأجيال.
أما الس��لعة املس��لم فيها فيجب و�س��فها مبا يخرجها عن اجلهالة، والن�س دال على معرفة 

الكمية »كيل معلوم، ووزن معلوم« مبعايري املعرفة الكمية.
وهي ال تخرج عن كيل فيما يكال، ووزن فيما يوزن، وهي احلبوب.

وال�سوائل واالأدوية ونحوها مما ي�سبط مبقايي�س االأوزان واالأحجام املعا�رشة.
وجميع ال�س��لع يف العامل االآن من امللبو�س واملاأكول وامل�رشوب وامل�س��تهلكات ال تخرج عن 

هذا ال�سبط.
واأما العدد فهو االآن: فرع عن معدود من املقدرات واملوزنات؛ فال �س��لعة يف التجارات يف 

العامل اإال وهي مركبة من معايري بوحدات املليجرام، اأو وحدات املليمرت.
حتى االإلكرتونيات معلومة كل قطعة فيها يف الواحدة وزنا، ومعلوم الوزن الكلي للواحدة، 

ولو بيعت بالعدد فال عدد اإال م�سبوق الوزن.
َلِم زاد معيارا ال ين�سبط به حتى يعلم وزن الواحدة. فمن زاد العد اأو الذرع اأو املرت يف ال�سَّ

فعلم بهذا الدقُة التقديرية يف الن�س النبوي املزيلة لكل لب�س على كل جهة.
واأما االأجل املعلوم فال بد منه.

وهو شامل لكون السلم على فرتات زمنية حمدودة، اأو فرتة.

واالأجل يجوز، قل اأو كث، ولو �ساعة اأو يوما اأو اأكث من ذلك.
فيجوز مع مو�سوف يف الذمة اإىل �ساعة معلومة من نف�س اليوم.

وهذا يغني عن ال�سلم احلال الذي قاله ال�سافعية ومنعه اجلمهور.
واحلالُّ هو: بيع مو�س��وف يف الذمة بدون ذكر زمن معلوم للت�س��ليم، وما كان كذلك فيحق 

طلبه حاال؛ لعدم التاأجيل بزمن.
وهذا من البيع ال من ال�سلم؛ الأن ال�سلم مق�سود �رشعا حتديده بزمن معلوم بالن�س، وخالف 

مق�سودات ال�رشع يخرجه عن كونه �رشعيا، اإال اإن وافق �رشعيا اآخر، وهو هنا البيع.
ودع��وى ا�س��رتاط الروؤية للمبيع حال العقد ال دليل عليه��ا اإال اأن من �رشطها عللها بكونها 
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تدفع الغرر، والو�س��ُف املطاب��ُق رافٌع له؛ فاإن اطلع على خالفه بطل البيع؛ النعدام الر�س��ى 
على هذه ال�سفة.

فاإن ر�سي جاز، بدليل اأنه لو راآها اأثناء العقد ثم تفرقا بعد اإيجابه فتبني له عيب فيها حق له 
االإرجاع مع اأنه راأى ال�سلعة، فاإذا ر�سي جاز العقد.

فعلم اأن املوؤثر هو الر�س��ى، وهو املن�س��و�س عليه نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 
)النساء:29(.

واإطالق الن�س »اإىل اأجل معلوم« يدل على جواز عقد ال�س��لم اإىل اأجل معلوم حمدد ب�س��اعة 
واحدة اأو اأقل اأو اأكث من نف�س اليوم، وميكن اأن ن�س��ميه ال�سلم ال�رشيع اأو الق�سري وهو مالءم 

للمعامالت املالية املعا�رشة.
ودليله اإطالق »اإىل اأجل معلوم«، اأي اإىل اأي اأجل معلوم طويال اأو ق�س��ريا، في�سمل ال�ساعة 

واليوم وال�سهر وال�سنة، ومن حدد اأقل واأكث االأجل فال دليل له.
واأما بيع ال�سلعة على النموذج اأو الروؤية ال�سابقة اأو املعرفة التامة بال�سلعة التجارية كما هو 
حا�س��ل االآن وحتويل امل�سرتي ال�ستالمها من غري حمل العقد كاملخازن اأو الوكيل اأو املوزع 
اأو امل�س��نع فهو بيع ال �س��لٌم، وح�سور ال�س��لعة يف جمل�س العقد لي�س �رشطًا عند اأحد اإال يف 

الربويات ال�ست فاإن �رشب ال�ستالمها وقتا حمددا اأ�سبهت ال�سلم.
وال يرد هنا حديث »ال تبع ما لي�س عندك« الأن معناه دائر على ما مل تقب�س��ه، اأو ما مل متلكه 
كم��ا تدل عليه الن�س��و�س االأخرى؛ الأن حمله على مكان العقد ُيْخِرج كثريا من ال�س��لع عن 
املعاو�سات، ويبطل بيعها خا�سًة غري املنقولة، وكذا ما يع�رش اإح�ساره ملجل�س العقد من ثابت 

ومنقول كثري، ومل يقل بهذا اأحد فيما اأعلم.
وال يشرتط يف شيء من السلع وجوده يف مجلس العقد اإال يف ال�رشافة، وبيع الربويات 

املن�سو�سة للن�س على كونها يدا بيد.
مع اأننا ال نرى باأ�س��ا يف �رشاء األف طن من التمر املعني باألف طن من القمح املعني، ثم يحيل 
كل طرف �ساحبه اإىل اال�ستالم من املخازن املعلومة امل�سمونة؛ لتعذر اإح�سار هذه الكميات 
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جمل�س العقد، فيكون معنى الن�س »يدا بيد« اأي بال تقييد للعقد بزمن حمدد لال�س��تالم؛ الأنه 
حينئذ يكون اآجال.

ف��اإن مل ي�رشب��ا زمنا فه��و حالٌّ ُيْقَب���س حاال اإثر العق��د ولو مل حت�رش ال�س��لعة اإىل جمل�س 
العقد.

وكل �سلعة بح�سبها كما وكيفا، فقد ال يتمكن من متام القب�س اإال باأيام من التفريغ وال�سحن 
والنقل لكثة الكميات اأو الطلبيات امل�ستحقة للعمالء.

وال يخرج عن كونه يدا بيد؛ الأن التكليف بح�سب اال�ستطاعة العادية والعرفية نثۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )البق���رة:286(، وقد جرت االأعراف التجارية واال�ستطاعات املتعلقة بها 

على نحو هذا، فاإن كان تاأخر القب�س واالإقبا�س للربويات احلالة لت�ساهل مع ا�ستطاعة القب�س 
اأثما جميعا؛ ملخالفة املناجزة املفرو�سة �رشعا »يدا بيد«)1(.

ويبطل العقد، فاإن اأم�س��ياه دخال يف حمرم وعلى الدولة اإ�سدار قانون ينظم التعامل ومينع 
ال�سور املخالفة للن�سو�س.

ويجري السلم يف أنواٍع من الخمسة األموال: النقد وال�سهم والعني واملنفعة واحلق.

فالنقد هو: العملة الورقية االآن وال ي�س��ح جريان ال�س��لم فيها ب��اأن تدفع نقداً مع تاأجيل يف 
النقد املقابل �سلما، وهو �رشف ي�سرتط فيه التعجيل واالإقبا�س يف املجل�س.

واأما الذهب والف�س��ة فاإن كان��ا نقدين فكذلك، واإن كانا �س��لعتني اأو معدنني فدفع العميل 
راأ���س املال من الذهب نقدا يف ذهب �س��لعة كحلي اأو معدن اأو يف ف�س��ة ح��رم، وبطل العقد 

ال�سرتاط التعجيل وحرمة التاأجيل بالن�س »يدا بيد«)2(.
َلُم قائم على التاأجيل؛ فحرم يف من�سو�ٍس على تعجيله وهي الذهب والف�سة ببع�سها،  وال�سَّ

والرب وال�سعري والتمر وامللح ببع�سها.
وقولنا »ببع�سها« ي�سمل من جن�سها، وي�سمل من اأحد االأجنا�س الربوية االأربعة املذكورة.

أما الذهب أو الفضة بإحدى هذه األربعة فال مانع �سلما، لالإجماع، وجريان التعامل به من 
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.
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زمن الر�سالة فما بعد بال نكري من العلماء، والأن منع ذلك تع�سري �سديد، وهو مدفوع؛ والأنه 
يلزم يف العملة الورقية كذلك الأنها مقامه االآن، وهذا من اأ�سد احلرج والتع�سري، فدفع.

ويجوز عقد ال�س��لم بدفع عملة ورقية االآن يف ذهب اأو ف�س��ة �س��لما، اأو ا�ست�سناعا؛ لعدم 
املانع الربوي.

أم��ا السَّ��َلم يف املعادن األخرى غ��ري الذهب فجائز بال اإ�س��كال، ويج��وز العقد مع جهة 

ال�س��تخراج املعادن �سلما بح�سب �س��عره وكميته ونوعه حال الت�سليم، فيجوز ت�سليمها على 
دفعات، ويجوز اأن ي�س��لم راأ�س مالها ح�سب �س��عرها زمانا ومكانا، وحتديد �سعرها راجع اإىل 
مقايي�س عاملية م�سبوطة ترفع النزاع واجلهالة، واأدلة امل�ساألة هي عموم الن�سو�س واإطالقاتها 

فمن ادعى قيدا اأو مانعا فقد ادعى خالف االأ�سل الأن االأ�سل عدم املانع.
وال جهالة فاح�سة هنا؛ الأنه قائم على معايري جتارية دقيقة من�سبطة، وجهة مرجعية فا�سلة 

حال النزاع كبنك ونحوه.
وتق��وم ال�س��مانة البنكية مقام �س��احب راأ�س امل��ال يف الدفع واال�س��تيفاء)1(؛ الأنه ال دليل 
عل��ى تعجيل راأ�س مال ال�س��لم يف املجل�س، فيجوز كون راأ�س املال ب�س��مانة بنك يدفع حني 

اال�ستحقاق عن �ساحب راأ�س املال.
وي�سرتط �رشب اأجل كعام للتنقيب اأو الت�سليم خاللها على دفعات؛ الأنه م�رشوط يف احلديث، 
وحل�سول الغرر ال�سديد واخل�سومة بدونه بخالف عدم تقدير الكميات يف كل مرة ت�سلم فيها 

كمية الإمكان دفع اجلهالة بتقدير زمن الدفع وقيمتها ح�سب نوعها وكميتها حال الت�سليم.
فيجتم��ع يف الن�س االأجل املعلوم وهو العام مثال، والوزن املعلوم وهو حال الت�س��ليم، وحال 

توقيع العقد حيث يذكر الكمية الكلية املطلوبة.
وحديث الدين بالدين والكالئ بالكالئ �س��عيف ال حجة فيه ولو �سح َفْر�سًا لكان يف دين 

يف الذمة يحل اأجله فيبيعه الدائن بدين اآخر بزيادة على املدين طلبًا للتاأخري، وهو ربا.

1- قولنا هذا لبيان جواز هذه الصورة حيث يقوم البنك بتمويل س��لم بضمانة له أو بضمانة فقط، وهو حينئذ قائم 
مقام صاحب رأس املال يف الدفع.
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وأما السلم يف األسهم فال اأعلم وقوعه، اإال اأنه لو دفع اأحٌد راأ�س مال يف اأ�سهم معلومة من 

جهة معلومة ي�سلم له �سكها يف اأجل معلوم فال اأرى فيه ما مينع.
وأما السلم يف األعيان املالية وهي االأربعة االأنواع املتقدمة:

فاالأر���س يجوز ال�س��لم فيها ل�رشاء قطعة حمددة االأو�س��اف، وت�س��وير امل�س��األة واقع يف 
جمعي��ات عقارية اأو زراعي��ة جتمع اأمواال من الراغبني يف ال�رشاء مبوا�س��فات معينة، وحمل 
معني على ال�س��يوع ال على التعيني ال�سخ�س��ي، واأجل معني للت�س��ليم، وبعد اال�س��تيفاء يتم 
�رشاء اأر�س كبرية تق�س��م بح�س��ب اأ�سهم امل�ساركني ثم تق�س��م بنظام الكمبيوتر اأو القرعة اأو 

بح�سب لوائح اجلمعية املتوافق عليها.
ويخرج لكل ا�سم �سهمه حتديدا على التخطيط والواقع، وي�سدر له �سك ملك بذلك.

وأما السلم فيما يخرج من األرض فجائز ب�رشوط ال�سلم املتقدمة.

وال�سلم يف العقارات جائز باأن يدفع الراغب يف ال�رشاء اإىل جهة البيع قيمة العقار عمارة اأو 
�سقة اأو فيال ح�سب الو�سف واملخطط ال�سامل الدقيق.

وتقوم جهة البيع بعد متام امل�س��اهمني باالإن�ساء ح�سب املوا�سفات وت�سلمها يف املدة املحددة، 
بعقد متليك للم�سرتي.

وأم��ا الس��لم يف النوع الثان��ي من األعيان املالي��ة وهي الثروات فبح�س��ب نوع الثوة، 

وق��د ذكرناها باحل�رش، وهي الثوات املعدنية، والذهب والف�س��ة، والنفطية، والغازية، وثروة 
املياه، والثوة البحرية، والثوة النابتة، والثوة الزراعية، واحليوانية، وال�سخرية وم�ستقاتها، 

والثوة اجلغرافية، واجلوية.
فف��ي معدن الذه��ب والفض��ة اإن كان بالنقد جاز ال�س��لم فيه لعدم مانع الربا، وي�س��رتط 

معلومية االأجل والوزن وال�سعر وقد تقدم.
ويجوز دفع السعر عند العقد وأخذ ضمان على املدفوع اإليه، وهو امل�سلم اإليه، اأو رهن.

وال دليل يدل على منع ذلك؛ الأنه دين والن�س يجيز اأخذه على الدين نثٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 
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ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃمث )البقرة(.

وم��ن زعم اأن الره��ن الأجل االإيفاء منه عند عدم الت�س��ليم يجعله ممنوعا يف ال�س��لم الأنه ال 
ي�س��تويف منه ال�سلعة فجوابه اأنه ي�ستويف منه ما دفع اإليه من راأ�س املال هذا اإن �سلم اأن العلة 

حقا هي تلك، وال�سحيح اأنه للتوثق باإطالق.
ويجوز اأن تقوم اجلهة بدفع املعدن على اأق�ساط معينة متفق عليها؛ لعموم »اإىل اأجل معلوم« 

وهذا اأجل معلوم، والأن االأ�سل عدم املانع.
واإن خالف املوا�سفات فال يلزم قب�سه؛ الأنه خالف العقد الواجب الوفاء به نثڑ ککمث 

)املائدة:1(.
والعقد على موا�س��فات مغايرة، فال يلزم القب�س اإال مبا جاء وفق العقد باملطابقة اأو تفاوت 

ي�سري يت�سامح يف مثله.
واملعادن باملعادن جائزة بتفاوت وتاأجيل بع�س وتعجيل؛ الأنها لي�ست من الربويات.

والنفط والغاز كذلك فيجوز بيع نفط بنفط مع تفا�سل وتاآجل يف طرف لعدم الربوية.
ويجوز ال�س��لم يف النفط والغاز ب�رشوط ال�س��لم، ويتفق يف جميع دفعات ال�سلم على حمل 
الت�س��ليم اإن كان بحاجة اإىل ن�س، و�رشط النقل وكلفت��ه؛ الأنها �رشوط تدفع ال�رشر والغرر 

واجلهالة املوؤدية اإىل اخل�سومة.
والسلم يف استرياد املياه املعدنية والغازية جائز.

ويف الثروة البحرية من �سمك واأحياء واأع�ساب وكل ما ميكن �سبطه كما بالوزن اأو الكيل 
وكيفا بالو�سف املخرج له عن اجلهالة.

و�س��واء كان ال�سلم فيه رطبا اأو جافا فال ي�س��رتط جفافه؛ لعدم الدليل اإال يف الربوي، وهذا 
غري ربوي.

والسلم يف الثروة العشبية والخشبية ي�سمله عموم اجلواز ب�رشوط ال�سلم.
وكذا الثروة الصخرية مع �سبطها بالوزن. ويجوز ال�سلم يف م�ستقاتها كاالإ�سمنت ونحوه 

وم�سبباتها.
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وكذا يجوز يف الحيوانية التي ميكن �س��بطها وزنا ال بالعدد اأو ال�س��ن لعدم ان�س��باطه اإال 

يف �س��لم يف االأ�ساحي ال�رشعية فبال�سن وال�سالمة من العيوب ال�رشعية يف االأ�ساحي؛ الأنه 
�سبط �رشعي خا�س، فيقدم على �سبط باب ال�سلم التجاري.

وأما الس��لم يف النوع الثالث من األعيان املالية وهي األصول اإلنتاجية فما كان طبيعيا 

كاالأر�س وتوابعها من العقار واحليوان فقد تقدم.
وبقية االأ�سول االإنتاجية ال�سناعية كامل�سانع واالآالت املنتجة، فال�سلم فيها جائز مبوا�سفاتها 

املعلومة واآجالها.
وأما السلم يف النوع الرابع من األعيان املالية وهي: اال�ستهالكيات من ملبو�س وماأكول 

وم���رشوب وكماليات، وكل ال�س��لع اال�س��تهالكية والرتفيهية؛ فاالأ�س��ل يف اجلميع جريان 
ال�س��لم بال مانع �رشعي اإال ما كان من الربويات ال�س��تة بالتف�سيل املتقدم، فيجوز ال�سلم يف 
الورقي��ات، واالإلكرتونيات، والهواتف، واحلوا�س��يب، وال�س��يارات، واالآالت، وقطع الغيار، 

واالأدوية، واملعلبات، واالألب�سة، و�سائر اأنواع هذا الباب.
وأما السلم يف القسم الرابع من األموال وهو الحقوق:

فما اأمكن فهو جائز كدفع �رشكة فنية منتجة ملخرج معني يف اأن ينتج لها عمال فنيا معينا.
وي�سلم يف اأجل معلوم باأو�ساف م�سرتطة تخرجه عن اجلهالة.

وكل و�س��ف يف الدنيا يدخل يف امليزان وهو املعيار ال�س��ابط، وله �س��ور بح�س��ب املادة، 
فميزان املاء املليلرت، واالأثقال الكجم، وميزان البور�سة اإ�سارة االأ�سهم، وميزان الكون تقديراته 

نثژ ژ ڑ ڑکمث )الرحمن(.
وميزان ال�سلعة معايريها؛ فاالأفالم والكتابات ميزانها معايريها وموا�سفاتها.

ف�سملها الن�س »فلي�سلم يف وزن معلوم«.
ويج��وز لدار ن�رش اأن تدفع ملوؤلف اأو كاتب مبلغا يف اإ�س��دار معني باأو�س��اف معينة وزمن 

معني، اإذ ال مانع �رشعي يف ذلك، ومن ادعاه فهلم به �سحيحا �رشيحا.
وال يح�رشين االآن �سوٌر لل�سلم يف احلقوق غري ما ذكرت.
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وأما الس��لم يف القس��م الخامس من األموال وهي: املنافع واخلدمات، ف�سورها يف جهة 

م��ع اأخرى عقد خدمات طبية للعاملني مببل��غ مقطوع معلوم مقابل خدمات طبية معلومة يف 
اأوقات معلومة من العام.

ومثل��ه خدمات الصيانة باأجل معلوم حمدد، ولهم توزيعه على فرتات من ال�س��نة مقابل 

ثمن مقطوع عند العقد.
وجعله��ا اإجارة اأو�س��ح، وجعلها �س��لما على املناف��ع واخلدمات اجتهاد جديد وهو اأ�س��لم اإذ 
االإجارة لها ا�س��رتاطات معلومة يتع�رش معها هذه املعامالت على كثتها وكثة احلاجة اإليها 
يف ع�رشنا، واإذا جاز ال�سلم يف االأعيان جاز ال�سلم يف املنافع واخلدمات الأنها اأختها وق�سيمتها 
فما جرى يف تلك يج��ري يف هذه بدليل واحد هو نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(، 

نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
وهذا عقد بالرتا�سي ال مانع فيه من املوانع اخلم�سة والأنه عقد بيع فيحل

فاإذا كان دليل اأ�س��ل م�رشوعيتهما واحد وا�س��رتكا يف كثري من التعامالت وكان اأ�س��لهما 
واحدا وهو البيع فما هو املانع هنا من جريان ال�سلم يف املنافع واخلدمات كجريانه يف االأعيان؟ 
ومن ادعى املنع فقد ادعى ما هو على خالف االأ�سل، فعليه بالدليل ال�سحيح ال�رشيح اخلايل 

عن املعار�سة.
وك��ذا خدمات التخلي��ص الجمركي اإن كانت بعقد ملدة كعام يدف��ع مقابلها عند العقد مع 

العلم بالكميات واالآجال املوزعة على ال�سنة ح�سب ال�سفقات القادمة.
وميك��ن اأن يجعل هذا عقد وكال��ة باأجرة، لكنه لي�س كذلك يف العرف التجاري، واحلا�س��ل 

جوازه على كل وجه.
ويجوز البيع على أس��اس بوليصة الش��حن املحددة االأو�س��اف الكاملة لل�س��لع واالأجل، 

ويجوز بتظهريها، اأي نقل امللكية اإىل اآخر واإثبات ذلك على ظهر البولي�سة اإن جرى التعامل 
بذلك، وهو من عقود ال�سلم.

وإذا تأخر دفع السلعة املسلم فيها عن تاريخ الدفع: فاإن كان التاأخر فاح�سا و�رش امل�سرتي 
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فال يلزمه القب�س، وله اأخذ راأ�س ماله، وهل يعو�س بدفع ال�رشر عنه �سلحا؟ الظاهر ال مانع؛ 
الأن��ه غ��ري م�رشوط اأول العق��د ك�رشط جزائي، فلو ���رشط كان ربا؛ الأنه دين وال ي�س��ح اأن 

ي�سرتط زيادة عليه عند التاأخري، وهو ما نزل فيه الن�س يف التحرمي.
ومع عدم ا�س��رتاط اجلزاء يف تاأخري الب�ساعة امل�س��لم فيها يجوز عند وقوع ال�رشر للتاأخري 

الفاح�س اأن يق�سى بينهم بالعدل وفق قاعدة )ال �رشر وال �رشار(.
والبيع والش��راء يف البورصة من الوس��يط للمشرتي: اإن كان باملوا�سفات فهو �سلم، وال 

ي�سرتط فيه اأن يكون مقبو�سا للو�سيط، وي�سرتط له اأجل �رشيع ك�ساعة اأو يوم اأو اأجل اآجل، 
اأما اإن باع �س��لعة بعينها باالأو�ساف وهو ميلكها ومل يقب�سها فاإنه كذلك يجوز، وحديث »فال 
حَّ ُحِمَل على ما يكون عدم قب�سه  يبعه حتى يقب�س��ه« خمتلف يف �س��حته وقد تقدم، واإن �سَ
دخ��وال يف بي��ع القمار؛ لغلبة عدم متكن قب�س��ه، اأما اإن قطع بالقب���س كما يجري بني التجار 

وكما هو احلال يف املعامالت يف االأ�سواق املالية املعا�رشة؛ فاإنه ال مانع منه.
الأن مق�س��ود ال���رشع حفظ اأموال وحقوق النا�س ودفع اخل�س��ومات وقد حتقق مق�س��وده 
بال�س��وابط الدقيقة يف اللوائح والقوانني املنظمة للعملي��ات التجارية املعا�رشة، واأما حديث 
»من اأ�س��لم يف �سيء فال ي�رشفه اإىل غريه« فهو �سعيف معل)1(، وهو كحديث »الدين بالدين 
1- حديث »من أس��لف يف ش��يء فال يصرفه إىل غريه« ضعيف كما س��رى، وقد أخرجه أبو داود برقم 3470 عن 
عطية بن سعد عن أبي سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل å »من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه«. قلت: 
عطي��ة بن س��عد هو العويف ال حيتج به، وأخرجه ابن ماج��ة برقم 2283، وأخرج له طريقا أخرى عن عطية تبني 
اضطرابه، فهذه علة أخرى. وقال البيهقي بعد إخراجه برقم 11484: االعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام 
قب��ل أن يس��توفى، فإن عطية العويف ال حيتج به. وقال املناوي يف في��ض القدير )80/6(: ضعيف وأعله أبو حامت 
والبيهقي وعبداحلق وابن القطان بالضعف واالضطراب. قلت: وهو ما قلناه، وهلل احلمد. ثم نقل أن الرمذي حسنه 
يف العلل الكبري ونقل إقرار احلافظ له. قلت: وليس له شاهد وال متابع حتى حيسن. بل وفيه علة ثالثة وهي الوقف 
على ابن عباس كما قال أبو حامت يف العلل برقم 1158. وضعفه الذهيب يف تقيق التنقيح بعطية )105/2(. وسبقه 
ابن عبداهلادي. وضعفه كذلك ابن امللقن يف خالصة البدر املنري )71/2(. وقال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية يف الفتاوى 
)519/29(: يف إس��ناده نظر. وقال يف ص� 517: احلديث ضعيف. وأعله املزي يف تفة األش��راف باالختالف يف 
س��نده. وضعفه الش��وكاني يف الدراري املضية )269/2(. وتبعه صديق حس��ن يف الروضة الندية )125/2(. وضعفه 
العالمة رش��يد رضا -جملة البحوث اإلس��المية )45/48(، وقال: وإذ كان هذا احلديث غري صحيح وال حسن فال 
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والكالئ بالكالئ«.
وحديث »نهي عن ربح ما ال ي�س��من« �س��عيف اأو خمتلف يف �سحته، ويوؤول مع ذلك مبا مل 

ي�سمن و�سوله اإىل يده.
واأما حديث »ال تبع ما لي�س عندك«)1( فمع اختالف يف �سحته فغري وارد هنا الأن معناه ال تبع 
ما ال متلك كما يف رواية اأحمد، وقد ملكها باإبرام العقد وال ي�سرتط القب�س كما بينا �سابقا اإال 
يف الربويات ال�ست، وال ح�سور ال�سلعة جمل�س العقد لتعذره يف ال�سفقات الكربى، ولعدم 

ا�سرتاطه �رشعا اإال يف ال�رشف.
وهذه االأحاديث من اأحاديث �سعيفة اأدت اإىل خالف وع�رش يف اأبواب املعامالت وا�سطراب 
كثري يف اآراء الفقهاء، ونحن اليوم ال نعمل بها اأبدا ونكتفي باالأ�سول ال�سحيحة املتفق على 
�س��حتها بني االأئمة، و�سنبني كل �س��عيف من هذا النوع يف املعامالت يف حمله، وقد ذكرنا 

اأكثها يف مقدمة فقه االأموال.
- عقد الصرافة:

عق��د ال�رشافة هو عق��د بيع نقٍد بنقد، و�رشط��ه التقاب�س يف املجل�س بالن���س »يدا بيد هاء 
وهاء«)2(.

فاإن جرى تبعيا يف بيع اأو ق�ساء دين فهو جائز.
فما كان يف الذمة دينا ورده املدين اإىل �س��احبه �رشفا بعملة اأخرى �س��قط فيه التقاب�س يف 

نف�س املجل�س حقيقة، واإن قدر تقديرا؛ جتويزا للم�ساألة.
وال�سحيح اأنه يجوز؛ الأنه لي�س عقد م�سارفة، بل عقد بيع اأو دين رد بدله ب�رشفه ال بق�سد 

عقد ال�رشف.

يوجد حديث غريه يدل على امتناع جعل املحُْس��َلم فيه مثنا لش��يء قبل قبضه، أو امتناع بيعه قبل القبض. انتهى. 
قلت: وضعفه األلباني. وهو إذا انضاف إىل ما سبق من املضعفني للحديث صار من ضعفه ممن اطلعنا عليه مخسة 

عشر إماما، وتفرد الرمذي بتحسينه، ومل يصب.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.
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والتاب��ع يجوز فيه ما ال يجوز يف االأ�س��ل؛ حلديث »كنا نبيع بالدراه��م ونقب�س بالدنانري«. 
فقال å »ال باأ�س اإن افرتقتما ولي�س بينكما �سيء«.

فاأجاز ال�رشف يف الذمة؛ الأنه تابع ال اأ�سل.
- العقد الصناعي:

العق��د ال�س��ناعي هو عقد جديد وال يخرج على عقد اال�ست�س��ناع القدمي يف كل �س��وره؛ 
الأنه اأعم منه واأ�س��مل واأو�س��ع واأك��ث تركيبا، فالقول في��ه على ما قررناه م��رارا هو اأن كل 

معامل��ة جتارية جارية يف العامل االأ�س��ل فيها اأنها مباح��ة لعموم نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃڃمث )النساء:29(، نثٹ ٹ ٹمث )البقرة:275(، ولعموم العفو عما مل ين�س على 

حترمي فيه نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(.
والعقود ال�سناعية على هذا االأ�سل ما مل يزحزحها مانع من اأحد املوانع اخلم�سة القاطعة.

والعقود ال�سناعية هي جتارة �سمها ما �سئت، وال يلزمنا موافقتها ما كان قبل اأكث من ثالثة 
ع�رش قرنا يف اأيام اأبي حنيفة وغريه من االأئمة عليهم رحمة الله ور�سوانه.

وال يلزمنا ت�سميتها عقد ا�ست�سناع، الأن اال�سم لي�س توقيفيا بل اجتهادي خا�س بزمن معني، 
والأن التزامنا بذات الت�س��مية القدمية يدخلنا يف اإرباكات فقهية واإلزامات راجعة اإىل ت�س��بيه 
م��ا نحن فيه بذاك؛ فنقول بعدم اجلواز اأو به، ومل ينزل الله القراآن وال�س��نة اإال ليفهمها النا�س 
جميعا ال الأفراد باأعيانهم ولو كانوا كاالأئمة االأربعة، ولذلك ا�ستد اإي�ساوؤهم بعدم تقليدهم بل 

االأخذ من حيث اأخذوا.
ولذلك �س��ميتها يف هذا الكتاب ا�س��ما جديدا جامعا لكل االأنواع، وهي العقود ال�س��ناعية 
بحيث ت�س��مل كل عقد �س��ناعي يف الع��امل كيفما كان، فهو مباح ما مل مين��ع بقاطع من اأحد 

اخلم�سة.
والعقود ال�س��ناعية بح�سب تق�سيمنا للمال اإىل �س��هٍم ونقٍد وعنٍي وحٍق ومنفعٍة ت�سمل كل 

هذه االأمور.
و�سنبداأ باالأعيان لكونها الباب االأكرب لل�سناعات، وبح�سب تق�سيمنا لها اإىل اأربعة اأنواع:

1- االأر�س والعقار.



915املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 915املقدمة فـي فقه الع�رص914 املقدمة فـي فقه الع�رص 914

2- والثوات الكربى، وهي خم�سة ع�رش نوعا بح�سب ح�رشنا اال�ستقرائي املتقدم.
3- واالأ�سول االإنتاجية.
4- واملواد اال�ستهالكية.

واأركان العقود التجارية ال�س��ناعية االآن: عاقدان، ومعقود عليه من ثمن ومثمن، و�س��يغة 
عقد ملفوظ ومكتوب وم�سهود.

فالعاقدان ي�سرتط فيهما اأهلية الت�رشف، جهًة اعتبارية كبنك، اأو �سخ�سيًة كفرد.
و�سيغة العقد بح�سب مق�سود العقد مبا ال يفهم غريه ويرفع التوهم.

وقولنا مكتوب وم�س��هود ركن يف ال�س��يغة؛ الأنه ال نفوذ لها يف التعامل التجاري ر�سميا 
اإال بذلك.

واملعقود عليه هو الثمن وال�سلعة.
اأما الثمن فهو: ما ترا�سيا عليه يف منطوق العقد عو�سا لل�سلعة؛ الأن النطق هو االأ�سل؛ فاإن 
مل يذكرا ذلك نطقا رجع اإىل العرف؛ فاإن مل يكن عرف فالعقد باطل؛ ال�س��تماله على املقامرة 

والتغرير ال�سديد يف اأحد طريف العقد، وهذا حمرم لتحرمي املي�رش والغرر.
وحينئذ يجوز حتديد ال�س��عر ولو بعد اإبرام العقد لت�سحيحه؛ الأن ارتفاع املانع املبطل للعقد 

يعيد العقد اإىل ال�سحة.
ويجوز تأخري الثمن إىل التس��ليم، اأو تق�س��يطه على اأق�ساط، ويجوز دفع ق�سط اأول بعد 

اإبرام العقد.
ويجوز دفع كامل الثمن اأوله، وال�سلم يجوز فيه ذلك، وال دليل على االإلزام بتعجيله كما مر.

ودليل ال�سور ال�سابقة نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(، فاأطلق �سحة 
عقود التجارات بركن الرتا�سي.

وهذا عقد بالرتا�س��ي ال مانع فيه من املوانع اخلم�سة، والأنه عقد بيع فيحل نثٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤڤمث )البقرة:275(.

وه��ذا عموم، والأن الله يقول عن امل�س��ائل التي مل يحرمه��ا اأو يحكم فيها باإيجاب نثۉ ۉ 
ېېمث )املائدة:101(.
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فيدل على عموم العفو يف �سائر �سور العقد، تقدم الثمن اأو تاأخر بتق�سيط اأو كمال.
واأما املثمن وهو ال�س��لعة املعقود عليها يف العقد ال�س��ناعي في�س��رتط فيه��ا اأن تكون من 

الطيبات ال اخلبائث نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژمث )األعراف:157(.
وال�رشط الثاين اأن تكون ال�سلعة حالال غري حمرمة.

ٌط فيم��ا يجوز اأكل��ه واأكل ثمنه اأم��ران: االأول اأن يكون حالال فخرج ب��ه احلرام امليتة  َف���رَشْ
واخلنزير واملي�رش واالأقمار واخلمر والدم واالأ�سنام.

والثاين اأن يكون طيبا غري م�ستخبث.
فال يجوز العقد ال�س��ناعي على �س��لعة حمرمة بالن�س على عينها كاخلمر، اأو معناها وهي 

اخلبائث.
فالعقد على اإنتاج اخلمر واملخ��درات باطل لتحرميه نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث )املائ���دة(، »لع��ن الل��ه يف اخلم��ر ع�رشة 
بائعها وم�س��رتيها وعا�رشها ومعت�رشها وحاملها واملحمولة اإليه و�س��اقيها و�س��اربها واآكل 

ثمنها و�ساهدها«)1(.
وك��ذا عق��ود املخدرات، وهي م��ن الفس��اد يف األرض، وحدها ح��د احلرابة نثچ چ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ںںمث )املائدة(.
ويبطل عقد استصناع أعالف من دم وم�ستخل�سات امليتة واخلنزير ولو خلط بغريه، الأن 

ما حرم بالن�س حرم قليله وكثريه »ما اأ�سكر كثريه فقليله حرام«)2(.

1- تقدم خترجيه.
2- أصله يف البخاري برقم 242 عن عائشة، عن النيب å قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وأما رواية »فقليله« 
فهي يف سنن أبي داود برقم 3683 عن جابر بن عبداهلل È قال: قال رسول اهلل å »ما أسكر كثريه فقليله 
حرام«. قلت: وهو حس��ن صحيح. وله ش��اهد حسن صحيح عند النسائي برقم 5607 من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وأخرجه أمحد برقم 12120 بسند على شرط مسلم من حديث أنس. وله شاهد حسن يف الشواهد 
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وحلديث »لعن الله اليهود ملا حرم عليهم �سحوم امليتة اأخذوه وباعوه واأكلوا ثمنه«)1(.
واس��تصناع األس��مدة من املخلفات احليوانية للزراعة جائز؛ لعموم العفو عن كل م�س��األة 

مل حترم نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(، �س��واء ماأكولة اأو غ��ري ماأكولة للعموم، اإال ما كان من 
اخلبائث كالبول والغائط االإن�ساين لعموم حترمي اخلبائث، ولوجوب اال�ستنزاه منهما يف البدن 
والثوب واملكان لعموم العلة يف حديث ال�سحيحني اأن رجاًل كان ال ي�ستنزه من البول فعذب 

يف قربه)2(.
وللعن من يتخلى اأي يتغوط يف الطريق وحتت ال�سجر املثمر ويف الظل)3(.

وا�ستعمالها �سمادا زراعيا اأ�سد من معنى التخلي، فيحرم.
وصناع��ة األصنام محرم��ة، فيحرم عقود ا�ست�س��ناعها وبيعها، وي�س��تثنى ما كان للعب 

االأطفال، لورود اإقرار ال�رشع عليها، واأ�سنام االأزياء كلعب االأطفال يف احلكم؛ الأنها ممتهنة.
وصناعة أصنام الزعماء والحكام محرم؛ الأن مق�سودها التعظيم.

وكذا العلماء واالأنبياء والر�سل وهو اأ�سد حترميا لغلبة تعظيمها واأدائه اإىل االعتقاد املحرم فيها عند 
العوام نثۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇمث )نوح(.

وهذه اأ�س��ماء عباد �ساحلني �سنعت ل�سورهم اأ�سنام ثم جاء من بعدهم فاعتقدوا فيها ال�رش 
والنفع، ف�سلوا واأ�سلوا كثريا.

والعقد الصناعي يف األرض اإن كان ل�س��ناعة اأر�س كردم جزء من البحر اأو ج�رش عليه اأو 

نفق فيه اأو �سناعة جزيرة لغر�س.
فه��ذه واأمثالها جائزة؛ لعم��وم نثٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀمث )لقم���ان:20(، ولعموم 

نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.

من حديث خوات بن جبري عند احلاكم يف املس��تدرك برقم 5745. وله ش��اهد حس��ن يف الشواهد عن ابن عمر عند 
أمحد وفيه أبو معشر.

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.

3- تقدم خترجيه.
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فعموم الت�س��خري والتمليك يقت�سي حل الت�رشف، ومنه هذا. وي�سمله عموم حل التجارات 
نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

وعندي اأن يخت�س هذا النوع با�س��م م�س��تقل هو »العقود االإن�سائية« وهي اأنواع ومنها عقد 
املقاوالت والعقود الهند�س��ية؛ الأن ال�س��نع هو اإيجاد �سيء م�س��تخل�س من مواد خام، اأو هو 
حتويل املادة من طبيعتها اخلام اإىل منفعة اأو حتويل املادة من طبيعتها اخللقية اخلام اإىل و�سعها 

املنفعي الغائي.
واالإن�ساء اإيجاده باملواد امل�سنعة، وباملواد اخلام، فيقال: �سنع �سيفا، واأن�ساأ بيتا.

- العقود الصناعية في الثروات:
واأما الثوات وهي خم�سة ع�رش نوعا فيتعلق بها عقود �سناعية كثرية: فالثوة اجلوية جتري 
فيها عقود ا�ست�س��ناع الطائرات، وقطع غيارها، وحمركاتها، و�س��ناعة م�ستلزمات املطارت 

والطريان الت�سغيلية واخلدمية.
واإن�س��اُء املطارات هو عقد اإن�س��اء ال ا�ست�س��ناع، وقد ي�سمل على ا�ست�س��ناع بع�س املواد 

مبوا�سفات، وال تعار�س يف اجتماع املعاين يف عقد واحد.
ويف الثوة البحرية على �س��ناعة ال�س��فن و�س��ائر النقل البحري وقط��ع غيارها وموادها 
ووقودها، وجتري يف ال�سناعات البحرية واالأحياء والنبات واملواد املعدنية وامللحية وال�سخرية 

والنفط والغاز واحللية.
ويف الثوة الزراعية على �س��ناعة االأ�س��مدة واالآالت الزراعية للحرث واحل�ساد واملطاحن 

والتغليف والنقل و�سوامع الغالل، وغريها.
ومن الثوة النباتية ع�س��بية وخ�س��بية على �سناعة اخل�س��ب والدواء، والعطور، والروائح 

والزينة والوقود، وغري ذلك.
والعقد على ال�س��ناعة مبوا�سفات معينة، وال�س��ناعات النفطية والغازية، وكذا على املواد 
اال�ستهالكية -ملبو�سًة، وماأكولًة، وم�رشوبًة- وم�ستعمالت الزينة واالإلكرتونيات، والت�سلح، 

ومنتجات النه�سة التكنولوجية احلديثة.
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كل ه��ذه االأنواع جتري فيها العقود ال�س��ناعية، واال�ست�س��ناع، واالإنتاج واالإن�س��اء، وكل 
بح�سبه.

وكافة ما يمكن صناعته يجوز اإبرام العقود يف ت�سنيعه ما كان، ال حمرم.

والوس��يط الصناعي جائز، فال يلزم كون العقد مع اجلهة املبا�رشة للت�سنيع، بل يجوز عرب 

و�سطاء من بنوك و�رشكات واأ�سخا�س وجهات يعقد معها.
وتتوىل العقد، وتكون م�سئولة اأمام امل�سرتي عن املوا�سفات املطلوبة، وال عالقة للم�سرتي 

نِّع املبا�رش حينئذ. باملُ�سَ
واإن كانت ال�س��لعة املطلوب ت�س��نيعها جاهزة بنف�س املوا�س��فات فله �رشاوؤها للعميل، وال 
يلزم �سناعة اأخرى مماثلة اإال اإن كان �رشطا؛ للزوم الوفاء بال�رشط، الأنه جزء من العقد الواجب 

الوفاء نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(.
عقد اإلنشاء والمقاوالت:

وعقد االإن�ساء نوع من اال�ست�سناع، ويخت�س عرفا باملباين واالإن�ساءات اخلدمية كالعقارات 
واجل�سور والطرق، و�سيغها عقد مقاوالت.

ويج��وز ملقاول مقاولة العم��ل ملقاول اآخر بالباط��ن اأو العلن، جل��ري التعامل على ذلك يف 
العرف التجاري، فهو م�س��مول بعموم االإباحة االأ�س��لية والن�سية للبياعات والتجارات، وال 

مانع منه �رشعا، واالأ�سل عدم املانع.
ويك��ون االأول هو امل�س��ئول اأمام املال��ك اأو وكيله؛ الأنه طرف العقد؛ فهو ملزم به و�س��امن 

تنفيذه، ويكون املقاول االآخر م�سئواًل اأمامه و�سامنًا تنفيذ ذلك.
ويجوز اأن يكون طالب عقد ال�سناعة اأو االإن�ساء هو املن�سئ وال�سانع نف�سه، كاأن يطلب من 

جهة كبنك اأو �رشكة اأن ت�سنع له اآلة اأو تن�سئ له عقارا وهو يتوىل ال�سناعة واالإن�ساء.
عقود اإلنتاج اإلعالمي واألعمال الفنية

والعقد الإنتاج مادة اإعالمية م�سموعة، اأو مرئية، اأو مقروءة، جائز.
وه��ي من العقود املعا�رشة اجلديدة، ولي�س لها نظري فيما �س��بق، والعقد اال�س��تثماري فيها 
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مباح على االأ�سل العام نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
اإال اأن يكون على اأمر حمرم كاالأفالم االإباحية واملاجنة؛ فالعقد فيها باطل، والك�سب املرتتب 

عليها حرام، وقد نهى ال�رشع »عن اأجرة البغي«)1(، وهذا منه.
وحرم اإ�س��اعة الفاح�سة، وهذا منه نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمبمث )النور(.
ُج عقود االإنتاج االإعالمي على اال�ست�س��ناع اأو ال�س��لم اأو االإجارة اأو امل�س��اربة اإال  وال ُتَخرَّ
بتعذر وع�رش، وفيه نوع من جميع هذه املعاين، فهو عقد م�س��تجد جتاري جائز ما مل مينع منه 

مانع �رشعي معترب من املوانع اخلم�سة.
عقد اإلنتاج الفكري

العقد الفكري هو: عقد لكتابٍة فكرية يف �سحيفة معينة، اأو موقع، اأو اإ�سدارات مطبوعة. 
ويكون العقد معلوم املدة؛ لينتج به بح�س��ب االتفاق يوميا اأو اأ�س��بوعيا اأو �س��هريا اأو �سنويا، 
كمقال �س��حفي، اأو اإ�سدار معني كل مدة معينة، ويقب�س على هذا العمل مبوجب العقد راتبا 
�س��هريا، ون�س��بة من املطبوع، اأو اإحداها. وهذا عقد ا�س��تثماري رائج ال مانع منه على اأ�س��ل 

االإباحة.
العقد االستشاري

العقد اال�ست�س��اري هو: عقد مع جهة ا�ست�س��ارية يف جمال معني ملدة معينة لتقوم باأعمال 
ا�ست�سارية ح�سب العقد والعو�س املتفق عليه، وهو اإجارة.

وعقود االسترياد والتصدير مع جهة قد تكون اإجارًة اأو م�ساربًة اأو �رشاكًة بح�سب العقد، 

و�سورها جائزٌة ما مل يكن يف العقود مانع من اخلم�سة يحرمه.
ج  وخدمات الفيزاكارت منفعة مق�سدها اال�ستثمار والربح مقابل عو�س، فجازت وقد ُيَخرَّ

البنك على اأنه وكيل باإجارة يدفع للمحل املراد.

1- أخرجه البخاري برقم 2237 عن أبي مسعود األنصاري Ê أن رسول اهلل å نهى عن مثن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن. وهو يف مسلم برقم 4092.
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واإذا مل يكن الر�س��يد مغطى، فهو -اأي البنك- وكيل �س��داد باأج��رة ومقر�س ك�»بع عبدك 
عني«)1(.

واالأج��رة مقابل عملية ال�س��داد، ال مقابل القر���س؛ فاإن كانت فائدة عل��ى القر�س مع ذلك 
حرم.

وبقي اأن نذكر عقود ال�رشكات الأنها من اأ�سول العقود اال�ستثمارية.
واأما بقية عقود اخلدمات اال�س��تثمارية فمنها ما مر كالعقود الزراعية، والعقارية، والتاأمني 

وال�سيانة، ومنها ما �سنذكره يف البنوك، وهي عقود الت�سهيالت واخلدمات البنكية.
عقود الشركات

وال�رشك��ة اأنواع كثرية، واأ�س��ملها ل�س��ائر االأنواع �رشكة امل�س��اربات، وهي مال من طرف 
وعمل من طرف.

فاإن كان منهما املاالن والعمل فهي �رشكة العنان، وهي جائزة باإجماع.
فاإن كانت مباليهما وعمل اأحدهما جاز كذلك.

اأو كان��ت باتف��اق طرف��ني على اأن يعم��ل كٌل فيما فتح الل��ه عليه ثم ما ربح��ا فهو بينهما، 
وت�س��مى �رشكة االأبدان. واالأ�س��ل جوازها؛ لعموم احلل يف كل م�ساألة مل ين�س على حترميها 

بدليل نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101(.
والأنه��ا اأ�س��بحت االآن من التجارات املعروفة، واالأ�س��ل حل كل التج��ارات بعموم الن�س 

نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
و�س��فتها باأن تكون جمموعة من االأط��راف التجارية احتادا م�س��رتكا، يعمل كل طرف يف 

اأن�سطته املختلفة، وما ح�سل من الربح من جميع االأطراف فهو بينها.
والهدف من هذا تو�سيع الن�ساط التجاري وتقويته، و�رشطه اخللو من املوانع اخلم�سة.

واأم��ا اإن كانت بالوجاه��ة، كاأن تاأخذ كل جهة اأعماال واأن�س��طة وراأ�س مال وتعطى ذلك دينا 
لثقة ال�سوق بها ثم يتقا�سم الربح بينهم، فال مانع منه على االأ�سل، وت�سمى �رشكة الوجوه.

1- هذه من املقوالت الفقهية واألصولية املش��هورة، وميثلون بهذا املثال يف باب املقتضى يف األصول، وتقديره: بع 
لي عبدك ثم بعه لي كوكيل عين.
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واأما �رشكة امل�ساربات التجارية فهي:
عق��د على عمل من طرف وم��ال من اآخر، وهو جائز بال خالف، واأخذ ا�س��مه من نثچ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍمث )املزم���ل:20(، واأ�س��له نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃمث )النساء:29(؛ الأنه عقد جتاري ا�ستثماري. وركنه الرتا�سي واالأهلية واالإبرام.
فاأما الرتا�سي فالأنه عقد جتاري نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

اأما االأهلية من العاقدين فالأنه ال ت�رشف اإال بر�سد مايل، وهو البلوغ والر�سد والعقل نثې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )النس���اء:6(. ف�رشط مع البلوغ 

الر�سد لدفع مال اليتيم اإليه؛ وللن�س نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث )النساء:5(.
وقولنا »االإبرام« لي�سمل �سائر �سور التوثيق من �سيغة وكتابة و�سهادة.

وكذا اعتماد جهة معتمدٍة؛ الأن هذا ما تقت�س��يه العقود يف ال�س��وق التجاري االآن، وي�سقط 
بع�س هذه بح�سب العادة التجارية.

واملضاربة تكون يف األنواع الخمسة من املال.

فهي يف االأ�سهم باأن يدفع طرف الآخر اأ�سهما للم�ساربة بها بيعًا و�رشاء على ما يتفقان من 
املدة، ومقدار الربح، ونوع االأ�سهم امل�سارب فيها.

ويجوز �رشاء اأ�سهم من بنك اأو �رشكة وجعله م�ساربا فيها ب�رشوط الربح واخل�سارة.
ورأس املال إن كان نقدا -وهو االأ�سل- اإن �رشط عليه اأن ي�رشي به �سلعا بعينها لزمه، وال 

يجوز له املخالفة؛ فاإن خالف فخ�رش �س��من؛ الأنه مل يوف بالعقد نثڑ ککمث )املائدة:1(، 
والأنه على غري املعقود، فكان ت�رشفا من نوع االعتداء والبغي، فبطل.

وي�رشب مدًة للعقد، يوزع اآخرها الربح، ولهما اأال يوقتا، الأن هذه ال�رشوط ترجع اإىل العقد 
باالإ�سالح؛ فلم متنع، وتكون جزءا من العقد الواجب الوفاء به نثڑ ککمث )املائدة:1(. وال 
دليل يدل على اأن امل�ساربة ال ت�سح اإال على عدم التوقيت، والأن ما علل به من ذهب اإىل املنع 
غ��ري وارد االآن يف املعام��الت املعا�رشة لقيامها على الدرا�س��ات الدقيقة واالأنظمة واللوائح 

التي يندر معها ذلك.
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وإذا دفع له رأس مال من األعيان املالية كالعقار، وال�سلع من امللبو�س، واملاأكول وامل�رشوب 

اأو االإلكرتوني��ات اأو الرتفيهي��ات اأو اأدوات النقل على اأن يبيعها م�س��اربة وما زاد عن راأ�س 
مالها فهو ربح بينهما.

وال بد من جرد راأ�س مالها حال العقد وحتديده بالنقد اإن كان املق�س��ود بيعها وحتويلها اإىل 
نقد، فما زاد فهو ربح.

فاإن مل يق�سد حتويلها اإىل نقد فينظر يف الزيادة احلا�سلة على راأ�س املال و�سورته باأن يدفع 
اإليه حمل ب�س��ائع خمتلفة اأو متحدة لي�سارب فيه، فيلزم جرد ذلك عددا و�سعرا، وما زاد بعد 
انق�ساء مدة امل�ساربة من عدد ال�سلع فهو ربح، ال زيادة �سعرها بل زيادة العدد؛ الأن ال�سعر ال 
يتحكم فيه بالعمل اإذ ال مدخل للعمل يف زيادة ال�سعر بل يوؤثر على زيادة عدد ال�سلع، فيجعل 

هو املرجع هنا؛ الأنه من�سبط.
وما كان اأ�سبط واأبعد عن الغرر واخل�سومات فهو املق�سود �رشعا.

ورأس امل��ال إن صح أن يحيل عليه ص��ح أن يضارب به، واالإحالة عليه كالدين احلال عند 

ملئ ي�س��ح اأن يجعله عند املدين راأ�س مال م�س��اربة واأن يحيل عليه من يقب�سه عنه، وكذا 
ي�سح اأن يجعله راأ�س مال �سلم.

وقلنا »الدين احلال« ليخرج الدين املوؤجل ومل يحل اأجله؛ فال يحال عليه الأنه مل يتحقق دخوله 
يف ا�ستحقاقه حتى يحل االأجل؛ فال ت�سح االإحالة عليه، وال املطالبة بقب�سه.

وال ي�س��ح جعله راأ�س مال م�ساربة وال �سلم؛ الأن امل�س��اربة مال وعمل، واملال مل ي�ستحق 
قب�سه، فكان على ال �سيء، وهذا تغرير حمرم.

فاإن ا�ستحق قب�سه باأن حل اأجله وكان مليئا جاز؛ الأنه يكون كالوديعة عند املدين.
و�رشطنا اأن يكون مليئا؛ الأن املع�رش ال يحل ا�س��تحقاق الق�ساء عليه بالن�س نثې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئوئمث )البقرة:280(.
وال�سلم يف ذلك كذلك.

اأما اال�ست�س��ناع فيجوز بالدين، لعدم الدليل على املنع؛ والأن��ه عادة يجري مع تاأخري راأ�س 
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املال بخالف امل�س��اربة، فعمدتها راأ�س امل��ال الأن العمل اإمنا هو فيه، فاإذا كان معدوما كدين مل 
يحل، اأو حل عند مع�رش، كانت امل�ساربة لغوا؛ النعدام ما ميكن العمل فيه.

واأما ال�س��لم فيجوز بالدين ب�رشط اأن يكون ت�س��ليم امل�سلم فيه م�س��اويا لزمن حلول الدين 
ولزومه، وال دليل من كتاب وال �س��نة �س��حيحة على تعجيل راأ�س مال ال�س��لم يف املجل�س. 
وه��ذا املدرك هو ما حدا باالإمام مالك -عليه رحمة الل��ه تعاىل- اإىل القول بجواز تاأخري راأ�س 

مال ال�سلم ي�سريا.
وقد �رشط يف املعتمد من املذاهب االأربعة اأال يكون راأ�س املال يف امل�ساربة دينا.

واأطلقوا ذلك ومل يف�سلوا هذا التف�سيل وال بد منه.
وال دلي��ل يدل على املنع مطلقا، وال اأظنهم اإال قا�س��دين للمنع من الدين غري احلال اأو حااًل 

عند مع�رش.
ثم اطلعت على قول اآخر الأ�س��حاب االإمام اأحمد باجل��واز يف الدين واأطلقوا، وفيه نظر، بل 
ال�س��حيح ما قدمنا من التف�س��يل، وهو اأن يكون الدين حاال عند ملئ؛ الأنه اإن كان غري حال 
فه��و طلب بغري حق ف�س��ال اأن يطلب منه امل�س��اربة به، اأو كان ح��اال على مع�رش فطلبه منه 

اإلزامًا خالُف الن�س نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئمث )البقرة:280(.
وامل�ساربة به منعها اأوىل؛ الأنه طلب وزيادة؛ اأي الأنه طلب اإيجاد املبلغ والعمل باملبلغ.

وشرط رأس املال أن يكون معلوما، ويحرم كونه جمهوال.

واألس��هم إذا عينت بالوصف، وعلمت مبا يرفع اجلهالة جاز دفعها ملن ي�س��ارب فيها، فاإذا 

باعها فربح كان الربح بينهما بح�سب االتفاق.
ويجوز أن يضع ماال يف البنك لشراء أسهم للمضاربة بها، و�رشط اأهل املذاهب االأربعة 

يف املعتم��د اأن يكون راأ�س املال نقدا، وال دليل عليه اإال عدم االن�س��باط وهي علة معتربة اإذا 
ح�سلت؛ فاإن اأمكن �سبط امل�ساربة بالعرو�س مبا يرفع هذا جاز.

واالأنظمة املحا�س��بية اليوم، والطرق االقت�سادية، واالأدوات، والو�سائل، والنظم كفيلة بهذا 
ال�سبط؛ ففتواهم �سحيحة يف زمنها، وما نحن عليه االآن اإْن ان�سبط �سح.
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- مضاربة البنك بالودائع غري االستثمارية واالستثمارية والتصرف فيها

واإذا دفع البنك اإىل عميل متويال بح�س��ب طلبه؛ فاإن اأعطاه على جهة القر�س احل�س��ن متويال 
مل�رشوع �سغري جاز.

ويرد له القر�س يف اأجله، وال بد من اأخذ �سمان عليه حفاظا على اأموال املودعني.
ويوؤخذ القر�س احل�س��ن من الودائع غري اال�ستثمارية؛ الأن الت�رشف يف الودائع اال�ستثمارية 
ال يكون اإال باال�ستثمار؛ الأن هذا هو مق�سود العقد مع البنك، فوجب الوفاء نثڑ ککمث 

)املائدة:1(، وال يلزم اإعالم �ساحب الوديعة؛ الأنه قد علم بالعرف الر�سمي يف البنوك.
وت�رشف املوَدع يف الوديعة بال�سمان؛ الأن حفظ االأمانات واجب، ويلزم اإن �سحبها �ساحبها 
اأداوؤها نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النساء:58(، وهذا عام؛ فلزم ردها عند الطلب، 

والبنك �سامن لها.
وهذه الودائع يجوز للبنك ا�س��تثمارها، وال يدفع ل�س��احبها من الربح �سيئا؛ الأنه اأذن له اإذنا 
عرفيا ر�س��ميا بح�س��ب التعامل البنكي العام حال االإيداع اأن ي�سنع بها ما ي�ساء، وي�سمن له 

ردها كما هي اإذا طلبها.
والعلم بالت�رشف منهم مع االإقرار والر�سا بالتعامل معه كالن�س على االإذن.

والأن حفظ املال اإح�سان، وال مقابل له اإال اإح�سان التعامل، ومنه االإذن يف حتريكها وا�ستثمارها 
نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(.

ف��اإن �رشح بع��دم االإذن للبنك بامل�س��اربة يف الوديعة فال بد اأن ي�س��تاأجر لها خزينة بنكية 
م�س��تقلة، اأو ي��رتك االإي��داع العام البت��ة؛ الأن وديعته تختلط ب�س��ائر االأموال عند و�س��عها، 
ويتع��ذر ع��دم ذلك، ويوؤدي ال�رشط اإىل اخللل يف اأعمال البن��وك في�رش بهم، واملودع ال ي�رش 

مبن اأودع عنده باأن ي�رشط �رشطا �سارا اأو غريه مما ي�رش؛ الأنه اإح�سان نثۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉېمث )الرحمن(.

وإن دف��ع البن��ك تمويال للعمي��ل يف عملية تجارية فيكون البنك مم��وال والعميل قائما 

بالعمل، وهذه هي امل�ساربة؛ فتجوز.
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والبنك حينئذ م�س��ارب م�س��تقل مع العميل بعقد م�س��تقل، وهو -اأي البنك- مع املودعني 
امل�ستثمرين عامل م�سارب بعقد م�ستقل.

فالعقود م�ستقل بع�سها عن بع�س؛ لورود الن�سو�س املبيحة للعمل التجاري على العموم 
واالإطالق بال تف�سيل، ومن ادعى املنع لزمه الدليل املقيد اأو املخ�س�س.

وعلي��ه ف��ال مانع من ذل��ك �رشعا، والأن ي��د البنك امل�س��ارب مطلقة يف الت���رشف، والأن 
امل�س��تثمرين املودع��ني علموا بهذا الت�رشف عند العقد وح�س��ل الر�س��ى فجازت، وال ميكن 
تخريجها على اخلالف يف امل�س��األة القدمية يف م�س��اربة العامل مل�س��ارب اآخر، الأن البنوك ال 

ت�سارب بنف�سها فقط، بل بنف�سها ومع غريها بدفعه اإىل جهات ا�ستثمارية.
ومعلومية هذا التعامل يخرجه عن اخلالف يف امل�ساألة عند تخريجها على ما م�سى.

بل العمل التجاري ال تقوم م�ساحله يف هذا العقد اإال باإطالق نظر امل�سارب، وهو البنك اأو 
ال�رشكة يف الت�رشف امل�سلحي.

وال حاجة اإىل القول باأنها عقد جديد مب�س��مى امل�س��اربة امل�س��رتكة بجعل البنك و�سيطا بني 
الطرفني لعدم احلامل الداعي لذلك اإال تكلف ال معنى له، فاإن ا�س��طلح على ذلك فال ي�رش؛ 

الأنه ال م�ساحة يف اال�سطالح.
والأن جعلها م�ساربة ثالثية م�سرتكة ال يوؤثر على اأحد العقدين؛ اإذ ال عالقة لكل باالآخر.

مسئولية البنك في النظر المصلحي ودراسة الجدوى:
والبنك م�س��ئول يف م�س��ارباته التجارية اأن ينظر بالنظر امل�س��لحي يف اأموال امل�ستثمرين 
لدي��ه، فال بد اأن يجعل له ن�س��بة من الرب��ح كافية مع اجلهات التي ي�س��ارب باالأموال فيها؛ 
الأنها -اأي امل�س��اربة- حقيقة بينه وبني املودعني، فوجب النظر امل�سلحي لهم؛ وهذا من النظر 

امل�سلحي للمودعني امل�ستثمرين.
والنظ��ر املصلحي واجب عليه فال يجوز للبنك اأن يت�رشف يف تقليل ن�س��بته من الربح مبا 
ُطها حت�س��يل غايِة امل�س��لحة اال�ستثمارية، وهو  ي�رش بالعمالء، بل االأموال املدفوعة اإليه �رَشْ
�رشط معترب، فيعمل به كجزء من االإيفاء بالعقد؛ الأن دونه مع اال�س��تطاعة ملا فوقه �رشر ال 

نظر.
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والأنه حال اخل�س��ارة من راأ�س املال يتحملها امل�ستثمرون يف البنك ويتحمل البنك امل�سارب 
خ�س��ارة اأرباح كانت متوقعة، فخ�س��ارة امل�س��تثمرين يف حمقق وهو راأ�س مالهم، ويف متوقع 

وهو الربح، وخ�سارة البنك امل�سارب يف متوقع وهو الربح.
فوج��ب حينئذ غاية النظر، والدرا�س��ة للم�س��اريع وجدواها؛ الأن ذلك اأدفع ملف�س��دة ال�رشر 
الفاح���س على االأموال، ووجب ما ال يتم اإال بها ا�س��تقالال اأو ا�س��تكماال، من رقابة، ومتابعة، 
وتق��ومي، وحما�س��بة؛ والأن ال�رشع اإمنا حجر على ال�س��فيه ومنع اإعطاءه امل��ال نظراً لعدم نظره 

املايل الرا�سد نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث )النساء:5(.
فاإذا ت�رشف البنك يف م�رشوع بال درا�س��ة كافي��ة للجدوى فهو حمجور عليه الدخول فيها 

لغلبة املخاطرة.
والأنه مل يت�رشف ت�رشف امل�سلحة، وهو عني ما حجر على ال�سفيه به.

- التمويل الجزئي:
واإن م��ول البنك جزءا من العملية وطالُب التمويل جزءا، فالبنك م�س��ارب بجزئه ويق�س��م 
الربح اأوال بني املالني، فياأخذ امل�س��ارب ن�س��بته من الربح الكلي بح�س��ب مال��ه، وبقية الربح 
اخلا�س��ة مبال البنك ياأخذ ن�س��بته بح�س��ب االتفاق بين��ه وبني البنك. اإذ العق��د مع البنك على 
امل�س��اربة مبال البنك وال �ساأن للبنك باملال االآخر ممن كان، �سواء من امل�سارب طالب التمويل 

اأو من غريه.
فال يتعلق الوجوب ال�رشعي يف الوفاء له اإال بالعقد يف ماله بقدره.

وعقد امل�س��اربة حتكمه اأ�س��ول كربى نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )البقرة:275(، نثڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.

وخلوه من املوانع اخلم�سة التي ا�ستقراأناها باحل�رش وهي: الربا املن�سو�س، وال�سلعة املحرمة 
بالن�س، واملي�رش ومنه القمار والتغرير، واختالل الر�سا، وترتب ال�رشر العام على العقد.

فما كان وفق هذه من امل�س��اربات التجارية فهو �س��حيح، ومن ادعى �رشوطا، اأو اأركانا، اأو 
موانع يف الثمن وال�س��لع، اأو ال�س��يغ، اأو التوثيق، اأو العاقدين خارج��ة عن هذه فقد جاء مبا ال 

حجة له.
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فا�س��رتاط كون راأ�س املال نقدا ال عرو�س��ا ال دليل عليه �سوى احتمال الغرر، واالحتماالت 
ال تبطل االأحكام؛ فاإن غلب الغرر اأو تيقن �س��ح هذا ال�رشط، وتقدم ندرة وقوع هذا االآن يف 

املعامالت احلديثة لدقة ال�سبط يف �سائر اأمورها.
وا�س��رتاط كونه منقودا ال دينا خارٌج عن االأدلة ال�رشعية ال�سابقة اإال يف �سورة الدين غري 
احلال مع عدم الر�س��ى بالتعجيل؛ فاإن طلب امل�س��اربة بالدين فوق طلب ا�ستيفائه، وال يحق 
له ا�ستيفاوؤه اأ�سال؛ الأنه موؤجل اإال اإن ر�سي �ساحب الدين بالتعجيل ودخال معا يف م�ساربة 

بهذا املال جاز؛ الأن التعجيل جائز والرتا�سي على عقد امل�ساربة جائز.
فاملدين ياأخذ قدر الدين من ماله للم�ساربة فيه على الربح املتفق عليه يف العقد.

ف��ال مانع ال �رشع��ا، وال عقال، وال ع��ادة، لعم��وم نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 
)النساء:29(.

وقد ا�ستقراأت حجة من منع فلم اأجد لها ن�سا من كتاب وال �سنة، وال معنى معقول �سحيح 
تق�سده ال�رشيعة، وجميع املوانع اخلم�سة وما يدخل حتتها من االأدلة منعدمة هنا.

وأما اش��رتاط أن يكون رأس املال معلوما فعليه دليل؛ الأن عدم معلومية راأ�س املال تغرير 
فاح�س، فهو من نوع املقامرة كبيع املالم�سة واملنابذة.

فال ي�سح العقد اإال بذكر مال معلوم.
اأم��ا الربح ف�رشطه املعلومية؛ فيحرم ويبطل العقد مع عدم معرفة ن�س��بة الربح بينهما؛ الأنه 

مي�رش ومقامرة، وهو حمرم.
فيجب ذكر ن�س��بة كل طرف واأن يكون �س��ائعا يف جميع املال امل�ستثمر م�ساربة واأن يكون 

ن�سبة ال بعدد؛ الأن الدفع بالعدد اإجارة ال م�ساربة.
والأنه لو اأعطي بقدر العمل اإجارة الأمكن ا�ستغراق جميع الربح، وقد ي�ستهلك اأجرته من راأ�س 

املال فتح�سل اخل�سارة لطرف، وهو خالف مق�سود العقد القائم على توزيع الربح بالن�سبة.
وال يصح ضمان الربح؛ الأنه حينئذ �رشر بالعامل يف امل�ساربة و�رشر فاح�س وهو مدفوع؛ 
والأنه حينئذ يجب عليه رد راأ�س املال؛ الأن الربح فر�س عليه م�سمون وال ربح اإال ب�سمان رد 

راأ�س املال، وهذا هو الربا املحرم؛ الأنه مطابق حينئذ للدين بفائدة، وهذا مانع مبطل للعقد.
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ح العقد باإبطال هذا ال�رشط؛ جاز و�سح؛ الأن ت�س��حيح العقود املالية باإزالة املانع  ��حِّ واإذا �سُ
ي��دل عليه قوله تع��اىل نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭمث 

)البقرة(، فاأمر برتك ما بقي من الربا ومل ياأمر باإبطال اأ�سل املعاملة، بل قال نثٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېمث )البق���رة(، فاأبط��ل الله �رشط الرب��ا واأمر باأخذ 
راأ�س املال، وهذا يدل على عدم اإبطال املعاملة كليا يف �س��ورة من باع ذهبا بذهب مع الزيادة 
يف اأحدهما، اأو باع �س��لعة بثمن اآجل ب�رشط الزيادة على الثمن يف حال عدم الدفع عند حلول 
الدين. فاأمر الله بالتوبة واأخذ راأ�س املال فقط وهو يف ال�س��ورتني جار مع �س��حة ال�س��فقة 

الإطالق الن�س.
وما ذهبت اإليه هنا ويف غري هذا املو�س��ع من االجتهاد القائم على املقا�س��د وقواعد ال�رشيعة 
ودالالت ن�سو�س��ها مع اعتبار واقع احلال الذي نعي�س��ه يف هذا القرن، قد ال يروق لنا�سك يف 
التقليد هاجر للنظر الفقهي، وح�سبي اأين بف�سل الله قد فتحت بابا فتحه الله علينا بهذا الكتاب، 

�سيكون له ما بعده بحول الله وقوته من جتديد يف الفقه خ�سو�سا ولهذا الدين عموما.
واملضاربة تدخل يف األرض فلو دفع له ماال فا�س��رتى به اأر�س��ا ليبيعها، اأو بناها للبيع، اأو 

لالإيجار مدة معينة، اأو دائمة ويديرها ولهما ربح ريعها، جاز كل ذلك.
وما ارتفع من �سعرها و�سعر عقارها فمنه راأ�س املال للمالك وما فوقه ربح بينهما.

فاإن تراجع ال�سعر فغطى راأ�س املال فهو للمالك، واإن مل يغط فهو خ�سارة عليه.
ويجوز اأن يزرعها ويبيع حما�س��يلها ثم يق�سمان الربح، ويجوز اأن يوؤجرها بي�ساء اأو للزرع 

اأو للبناء.
وامل�س��اربة عق��د �رشاكة جت��اري عام قائ��م عل��ى نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 

)النساء:29(، ف�سمل هذه ال�سور وغريها ما مل يرد مانع �رشعي، واالأ�سل عدمه.
ويجوز أن يس��تثمر باملال يف الثروات الخمس عش��رة وهي: اجلوية، والربية، والبحرية، 

واملائي��ة، واجلغرافي��ة، واملعدنية، والذهب، والف�س��ة، والنفط، والغاز، واحليواني��ة، والنباتية، 
والزراعية، وال�سخرية، واخل�سبية.
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ففي اجلوية بالنقل والت�سنيع واالإيجار والتوكيالت والتخلي�س واخلدمات والتفويج، ونحو 
ذلك.

ويف الربية باالإن�ساءات واالإعمار والنقل الربي والت�سنيع للوازم ذلك.
ويف البحرية بالنقل البحري والتاأجري والت�سنيع وال�سيد والت�سدير واال�سترياد.
واالأحياء البحرية وثروات البحر املختلفة الع�سبية والنباتية وال�سخرية واملعدنية.

ويف املائية بالتنفيذ والتعليب والتعبئة والطاقة والري.
ويف اجلغرافية بال�سياحة واملوانئ واملعابر وامل�سايق واملطارات واالإن�ساءات واالإيجارات.

ويف املعدنية بالتنقيب والت�سنيع والتنقية والتجارة واال�سترياد والت�سدير والبحث.
ويف الذهب تنقيبا وت�سنيعا و�سبكا وت�سكيال وبيعا و�رشاء و�رشبا و�سياغة و�رشافة.

ويف الف�سة كذلك.
ويف النفط بحثا وتنقيبا وتنقية وبيعا وت�سديرا وا�ستريادا.

ويف الغاز بحثا وتنقيبا وتعبئة وبيعا.
ويف ال��ثوة احليوانية رعاي��ة وتنمية وم�س��تقاتها احليوانية من االألب��ان والدهون واالأثاث 

واللحوم واجلماليات.
ويف الثوة النباتية من ت�سجري وزينة ومعاجلة واأدوات جتميل وزينة وعطور واأدوية.

ويف الزراعية يف احلبوب والبقوليات واخل�رشوات والفواكه �سلما وبيعا و�رشاء وزراعة.
وال�س��خرية ت�س��كياًل وبناء وم�س��تقاتها االإ�س��منتية والرخامية واأدوات الرفاهية والزينة 

واحلماية.
ويف اخل�سب قطعًا ونقال وت�سكيال وغريها.

أما املضاربات يف األصول اإلنتاجية فمنها ما �س��بق، ومنها االآالت اال�ستثمارية االإنتاجية 
كامل�س��انع واآالت النقل، ويكون ب�رشاء م�س��انع اأو اآالت اإنتاجية ال�ستغاللها، اأو ا�ستئجارها، 

اأو اإيجارها، اأو بيعها.
اأما يف اال�س��تهالكيات االإن�سانية من ماأكل، وم�رشب، وملب�س، واآالت نقل، وترفيه، وزينة، 
واإلكرتونيات، ونواجت النه�س��ة؛ فتجري فيها عقود امل�س��اربة بكل �س��يغ اال�س��تثمار �سلما 
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وا�ست�سناعا واإيجارا و�رشكة وغري ذلك.
أم��ا املضارب��ة يف األموال من نوع الحق��وق فالتعاقد جائز مع جهات علمية الإ�س��دارات 
معين��ة، اأو ���رشاء حقوق تاألي��ف وطباعته مع اإعطاء ن�س��بة من الربح معينة دائم��ة اأو موؤقتة 

للموؤلف، اأو اإنتاج اأفالم، اأو مواد اإعالمية، اأو ت�سويق.
ويف األم��وال من نوع املنافع والخدمات، فكافة االإيجارات، والعقود الوظيفية، واخلدمات 
وال�س��يانة، والت�س��ويق، والت�س��هيالت، واحلواالت، واالإيداع��ات، والتاأم��ني، واإدارة املرافق 

ال�سياحية، وال�رشكات، ونظم املحا�سبات، وغري ذلك.
فهذه اأنواع املال اخلم�سة وفروعها، وجتري فيها عقود امل�ساربة ب�سيغها املختلفة، من �سلم، 
وبي��ع، و���رشاء، و�رشافة، وحتويالت، واإج��ارات، و�رشكات، وا�ست�س��ناع، ومرابحات، وكل 

بال�رشوط ال�رشعية املدلل عليها.
ونفقات املضاربة تخ�س��م من االأرباح من اإيجارات وعمالة، ونقليات، وكل ما لزم الإجناح 
امل�رشوع التجاري مما هو معروف يف ال�س��وق اأو ثبت جدواه، ولو مل يكن معروفا؛ الأن الوالية 
على املال حينئذ والية نظر، فكل ما ي�رش باملال ُيدَفع، اأو كان ي�رش باالأرباح اأو ي�رش بامل�سارب 

اأو رب املال، فكله �رشر مدفوع.
وتحميل املضارب مصاريف نفس��ه الالزمة للعمل �رشر فاح�س عليه، فينظر فيما يتعلق 
بالعمل ُحِمل من مال امل�ساربة، وما لي�س له تعلق بالعمل كمر�سه و�رشاء اأدوية له فال عالقة 

له بذلك اإال اإن كان ب�سبب امل�ساربة ك�سفر اإىل بلد فيه ذلك الوباء.
اأما م�ساريفه ال�سخ�سية التي ال عالقة لها بامل�ساربة فهي عليه.

وأم��ا مصاري��ف عمل رب املال كبنك مثال فاإن كان له تعلق بهذه امل�س��اربة جاز؛ الإطالق 
الن�سو�س، واالأ�سل عدم املانع.

فاإن خ�سم البنك ن�سبة معينة كم�ساريف اإدارية من راأ�س املال: فاإن جرى بها عرف ومل تكن 
جمحفة جاز؛ ملا قدمنا من اإطالقات وعموم الن�سو�س واالأ�سل عدم املانع، والأن املعروف بني 
التجار كامل�رشوط؛ والأنه مع عدم االإجحاف ال �رشر على طرف ف�سح؛ لعدم ال�رشر الفاح�س؛ 

والأن امل�سالح يف الت�سحيح غالبة.
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وإن ش��رط رب املال عل��ى املضارب أن الربح اإذا كان كذا نحو ع���رشة باملئة فهو لرب املال 

كله، وما زاد عن كذا فالزيادة للم�س��ارب، فهذا �رشط باطل؛ الأنه تغرير بامل�سارب والتغرير 
الفاح�س نوع من املي�رش كبيع املالم�سة واملنابذة.

والعق��د باطل ميكن ت�س��حيحه باإزالة ال���رشط املبطل، فاإن م�س��ى يف املعاملة رجعنا فيها 
اإىل م�س��اربة املثل يحكم به ذوا عدل وخربة خمتاران منهما؛ الأن الله اأجاز االإرجاع اإىل املثل 
بحك��م عدلني يف قوله نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث )املائدة:95(، فدل على 
اعتب��ار املثلي��ة ودل على اأنها تكون بحكم عدلني من اخلرباء والعق��ود الباطلة اإن تعومل بها، 
فاإن اأمكن ت�سحيحها ابتداء اأو يف االأثناء �سحت، اأو يف االنتهاء فكذلك؛ الأن ال�رشر مدفوع 

بقدر االإمكان.
ودفع ال�رشر عن امل�سارب العامل بت�سحيح العقد مبثل اأجره العادل، ودفع ال�رشر عن رب 

املال بت�سحيح العقد باإزالة ال�رشط الفا�سد املف�سد، واإعطائه ربح املثل.
ودليل تصحيح العقود اأنه يف الربا ال ياأخذ اإال راأ�س املال نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ېېمث )البقرة(.
فاأ�س��قط زيادة الربا الباطلة ومل يبطل عقد القر���س بدفعه حاال بل اإىل اأجله؛ فاإن كان حاالَّ 
وه��و مع���رش فاإىل مي�رشة؛ فدل على اأن دفع ال�رشر عن االأطراف كلها بنظر م�س��لحي عادل 

اأمر معترب �رشعا وقد تقدم بيان هذا.
وإن شُ��ِرَط احتياطي يؤخذ من رأس املال بضابط م�س��بوط: اإما على العمل فتوؤخذ عن 

كل �سفقة من �سايف ربحها ن�سبة منه لو�سعه يف �سندوق كاحتياطي. اأو على الزمن فتوؤخذ 
كل ربع �س��نة مثال اأو �س��هر اأو م��ا يتفقان عليه ولو راأ�س كل ي��وم، فينظر يف راأ�س املال يف 
الفرتة وربحه ال�سايف خم�سوما منه ما اتفق عليه من امل�ساريف والنثيات املتعلقة بالعمل، 
فيوؤخذ من �س��ايف الربح ن�س��بة معينة كر�س��يد احتياطي ملواجهة الطوارئ، فهذا ال�رشط اإن 

ر�س��ي به امل�س��ارب العامل فال مانع؛ الأنها عملية جتارية ركنها الرتا�سي نثڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
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فاإن كان حلماية راأ�س املال جاز اأي�سا؛ لنف�س العلة، والأن �سالمة راأ�س املال مقدم على الربح، 
اإذ الربح فرع عنه فال يقدم عليه، ولعدم ال�رشر على الطرفني يف هذا ال�رشط.

والأنه يخدم امل�س��لحة التجارية من حيث اال�س��تمرارية ل�سمان رب املال ما ي�سد خ�سارته؛ 
ولعموم نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101( يف كل م�ساألة مل يحكم الله فيها باحلكم املعني، واالأ�سل 

عدم املانع، فمن ادعاه فدعواه خالف االأ�سل.
واالحتياطي ملك لرب املال وامل�س��ارب اإن كان عن الربح يف م�س��اربة ب�س��فقات متعددة 

م�ستقلة كل عن االأخرى.
اأما لو كانت م�س��بوطة باأجل كعام فما جرى من ال�س��فقات امل�س��تقلة ال يظهر ا�س��تحقاق 
امل�س��ارب فيه اإال اآخر املدة، فاإن �س��لم راأ�س املال فاالحتياطي من الربح بينهما، واإن مل ي�س��لم 

ى منه وما بقي فلهما. وفَّ
واإن ان�س��حب اأحد امل�س��اركني قب��ل نهاية املدة فلي�س له اإال ح�س��ابه اإىل ذل��ك الوقت، واأما 

االحتياطي فيجب فيه اأحد اأمرين: اإما التباروؤ، اأو احل�ساب بعد نهاية املدة.
وه��ذا ما تقت�س��يه املن�سو�س��ات االأ�س��ول الكلي��ات كقوله تع��اىل نثچ چ چ ڇ 

ڇمث )النحل:90(، وقوله تعاىل نثۉ ۉ ې ېېمث )البقرة(.
وصناديق املضاربة االس��تثمارية باأنواعها من العمالت، اأو ال�سلع، اأو االأ�سهم، اأو العقار، 

اأو االإيجار جائزة على ما يتفق عليه اأطراف العقد.
ٌط خلو عقٍد من اأحد املوانع اخلم�سة. و�رَشْ

وه��و يف العمالت �رشف، ويف ال�س��لع تقليب جتاري، ويف االأ�س��هم اإم��ا عامة، اأو �رشكات 
بعينه��ا باأنواع العملي��ات التجارية، ويف العقار باالإن�س��اءات، ويف االإيج��ار بكافة عمليات 

التاأجري العقاري والنقلي اأو الوظيفي اأو العمايل اأو االآيل.
ويجب أن يذكر يف العقد كل ما جهالته توجب الضرر الفاحش اأو التغرير او اخل�سومة؛ 

الأن دفع املفا�سد واجب، وهذا منه.
والأن التغرير حمرم وهو من املي�رش والقمار؛ فوجب دفعه بالبيان الرافع له يف العقد؛ الأن ما 

ال يتم الواجب اإال به فهو واجب.
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ويجوز دفع راأ�س مال امل�س��اربة على اأق�س��اط؛ الأنها جتارة قائمة على الرتا�سي، وهذا منه 
ب�رشط عدم االإ�رشار بامل�سارب واإال ُمِنع.

ويف نس��بة الربح يجوز جعله تصاعديا للعامل بح�س��ب ت�ساعد االأرباح واملبيعات، واإذا 
�رشط وجب الوفاء به؛ الأنه جزء من العقد املرتا�س��ى عليه في�س��مله عموم نثڑ ککمث 

)املائدة:1(.
وحرم ضمان ربح معلوم مقطوع عند العقد بالن�سبة، كاأن يقول العامل للممول امل�سارب: 
اأ�سمن لك ع�رشة يف املئة على راأ�س املال، خلروج هذا عن التجارة القائمة على الربح واإمكان 
اخل�سارة اإىل عدم اخل�سارة ولو خ�رش امل�سارب، وهذا �رشر فاح�س على امل�سارب، والعقود ال 

تت�سمن ال�رشر.
والأنه عند اخل�سارة يلزمه رد راأ�س املال وربحه امل�سمون، وهذا �سورته قر�س وفائدة عليه 

ال م�ساربة على الربح واخل�سارة؛ فحرم.
اإال اإن كان ال�سمان لبيان اجلدوى وندرة اخل�سارة؛ فاإن وقعت اخل�سارة حكم بها ال بال�سمان، 
وهو حينئذ حتفيز ال تغرير؛ الأنه قائم على درا�س��ة �س��حيحة معتربة يف ال�سوق اأو يف مثلها، 
والطارئ املوؤدي اإىل اخل�س��ارة خارج عن التفريط، واإذا �رشط �س��مان هام�س الربح، فال�رشط 

باطل، فاإن م�سيا يف العقد كان على م�ساربة املثل.
الأن الرجوع اإىل املثل عن��د التقومي معترب �رشعا نثۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث )املائدة:95(.
ويج��وز التقدير بالعدل عند عدم املثل العتباره يف احلكم �رشعا كخيار نثىئ ىئ ىئ ی 

ی ی یجئمث )املائدة:95(.
وربح األرباح: اإن كانت كل �س��فقة يف امل�س��اربة م�س��تقلة عن االأخ��رى، فاالأرباح ملكت 
بكمال ال�س��فقة، فاإن اأ�س��يفت على راأ�س املال االأ�س��لي الذي دفعه ط��رف كانت راأ�س مال 

م�سرتك، فيملك امل�سارب من راأ�س املال ما و�سعه من ربحه.
وتق�سم االأرباح عند االنتهاء باأن ياأخذ العامل جميع ن�سبة ربح ماله، ثم ياأخذ ن�سبته من رب 

املال االأ�سلي مقابل عمله.
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هذا وجه، اأو على ح�س��ب ما يتفقان حال اإ�س��افة الربح على راأ�س املال وحتويلها اإىل �رشكة 
اأموال؛ فيجوز اأن يق�سم الربح ن�سفني ولو تفاوتت االأموال لعلة عمل العامل، اأو كان التفاوت 
لعلة نحو كون ال�رشاكة مع رب املال االأ�سلي مينح القبول يف ال�سوق نظرا ل�سهرته. وجوزنا 

ذل��ك الإطالق الن�س��و�س يف احلل التجاري، ولع��دم اأحد املوانع اخلم�س��ة، ولعموم نثۉ ۉ 
ېېمث )املائدة:101( يف كل م�ساألة غري من�سو�سة احلكم.

والأن العلة الرتا�س��ي يف التجارات، وقد وجد؛ ولعدم وجود مف�سدة على طرف، فمن ادعى 
املنع لزمه نق�س اإعمال هذه االأ�سول يف امل�ساألة مبا ينقل عنها.

واش��رتاط تحمل العامل جزءا من الخس��ارة اإن ح�س��لت �رشٌر فاح���س عليه؛ الأنه خ�رش 
من جهتني: االأوىل عو�س جهده املبذول يف امل�س��اربة، والثانية �س��مان �س��يء من راأ�س املال 

ل�ساحبه يدفعه من ماله اخلا�س، وخ�رش رب املال من جهة واحدة هي من راأ�س ماله.
وال�رشر الفاح�س يجب دفعه على من وقع عليه، وهو اأحد املوانع اخلم�سة للعقود.

والأن��ه ال �رشر وال �رشار؛ والأن اخل�س��ارة مل تكن بتفريط وتق�س��ري فال ي�س��من، كما لو 
ح�سل حريق عام.

وعندي وجه اآخر يف جواز امل�س��األة اإن جرى ال�س��وق التجاري على التعامل بها بالرتا�سي؛ 
لعم��وم الن�س التجاري بالرتا�س��ي ب���رشط عدم اإجح��اف ال�رشط اجلزائي يف حتمل �س��يء 

م��ن اخل�س��ائر؛ الأن االإجحاف ظلم حمرم ومف�س��دة ظاهرة كثرية، فيعم��ل بقاعدة نثۉ ۉ 
ې ېمث، وال �رشر وال �رشار، والأن ر�س��ول الله å اأمر بو�س��ع اجلوائح)1( كعالج 
للط��وارئ عن��د التعامل التجاري لتخفي��ف ال�رشر على املت�رشر، والأنه å طلب اإ�س��قاط 

�سطر الدين املوؤجل واأمر بعد االإ�سقاط بتعجيله)2(.
فهذا ال�رشط املعتدل، اأعني ت�سمني العامل، هو تعاون على حتمل النازلة، والتعاون حممود؛ 
ولعموم نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )الرحمن(، والأن رب املال حم�سن وامل�سارب 

حم�سن يف عمله فيتعاونان يف دفع ال�رشر اإح�سانا.

1- أخرجه مسلم برقم 4063 عن جابر أن النيب å أمر بوضع اجلوائح.
2- تقدم احلديث وخترجيه.
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ولعدم ما مينع منه �رشعا �رشاحة؛ فاإن ُن�سَّ عليه يف العقد مع عدم املوانع ال�رشعية واعتدال 
ال���رشط كان جزءا من العق��د الواجب الوفاء نثڑ ککمث )املائ���دة:1(، ولعموم نثۉ ۉ 
ېېمث )املائدة:101( يف كل م�س��األة مل ين�س على حكمها يف التحرمي اأو االإيجاب، خا�سة يف 

البنوك؛ الأنها كالو�سيط الناظر على اأموال املودعني بامل�سلحة، وهذه منها.
في�سرتط البنك على طالب التمويل اال�ستثماري بامل�ساربة �رشطا جزائيا بالعدل.

وإذا دفع عميٌل كمبيالة لبنك ليدفع له ما فيها بال زيادة وال نق�س، ويتوىل البنك حت�سيل 
الكمبيالة يف اأجلها مع عمولته للوكالة يف ال�سداد والتح�سيل؛ جاز.

ول��و عر�س البنك عل��ى العميل اأن يكون هذا املال راأ�س مال م�س��اربة برب��ح بينهما جاز، 
وتكون الكمبيالة كرهن يف يد البنك.

فاإن ح�س��لت خ�س��ارة فهي بينهما. هذا االأ�س��ل، اإذ لي�س للبنك �س��مان جمي��ع راأ�س ماله 
بوا�سطة الكمبيالة وحتميل امل�سارب جميع اخل�سائر؛ الأن هذا �رشر فاح�س يجب دفعه ويغلب 

عليه اال�ستغالل واحليلة.
وال�س��حيح اأن يجعل يف امل�ساألة عقدان: عقد م�ساربة م�س��تقل بتغطية �سمان الكمبيالة، 

وعقد كمبيالة م�ستقل ي�ستوفى يف حينه.
فالعقد االأول يعود راأ�س املال للبنك والربح بينهما؛ الأن هذا عرف امل�ساربة، ولزومه كال�رشط 

»والعادة حمكمة«، نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(.
والعق��د االآخ��ر يتعلق بالكمبيالة، فاإن كانت يف نف�س اأجل عقد امل�س��اربة اأو قبلها اأو بعدها 

دفعت كاملة ل�ساحبها ولي�س للبنك �سوى العمولة.
واإمن��ا تدف��ع كاملة الأنها حقيقة مل تدفع له اأول مرة، بل دفع البنك له قر�س��ا اآخر كراأ�س مال 
م�ساربة، وال تعطى العني الواحدة حكَم عينني مت�سادتني، فهي كراأ�س مال ملٌك للبنك، وهي 
كدفع ما يف الكمبيالة ملٌك للم�س��ارب، وهذا تناق�س، وال بد اأن يدخل يف معنى النهي عن 

بيعتني يف بيعة الأدائهما اإىل مق�سود املعنى من التناق�س يف االأحكام واخل�سومة.
ويج��وز تحوي��ل رأس املضاربة دينا بالرتاضي ولو قبل متام مدة العقد، وحت�س��ب االأرباح 

حني ف�سخ امل�ساربة ثم يجعل راأ�س مالها دينا حم�سا بال فوائد.
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وال مانع من تحويل عملية املضاربة إىل مرابحة اإن كان يف جميع راأ�س املال؛ الأنه حيئنذ 

يتعني الربح اإن كان موقوتا بهذه ال�سفقة؛ فاإن كان بالزمن فال يتبني اإال يف نهاية املدة.
اأما اإن كان يف بع�س راأ�س املال فال يعترب مرابحة؛ الأنه ال يعلم الربح اإال ببيع كامل راأ�س املال 
ه -اأي حتويله اإىل نقد- اإن كان العقد على هذه ال�سفقة فقط، فاإن كان على مدة فال  ْي�سِ وَتْن�سِ

يتبني اإال بعدها اإال اإن ف�سخت امل�ساربة ووزع الربح املتبني بالرتا�سي.
عقد اإلجارة االستثماري:

هو عقد على املنافع، و�سبق �سيء منه.
وركنه عاقدان ومعقود عليه من املنفعة، وعو�سها، والرتا�سي.

وما يجب يف العاقدين من االأهلية: عقل، وبلوغ، ور�س��د؛ ليخرج املجنون وال�س��بي والبالغ 
غري الرا�س��د، لقوله تعاىل نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 
حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ىئی  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النساء(.
َف�رَشَط لدفع مال اليتيم بلوغًا ور�سداً.

وم��ن االأهلية اأهلية الت�رشف، وه��ي بثالثة اأمور: مبلك، اأو وكالة، اأو نظر بوالية خا�س��ة اأو 
عامة.

فاالأوىل كناظر اليتيم اأو الوقف، والثاين كالقا�سي يبيع مال املفل�س.
وأما املنفعة: فيشرتط كونها معلومة ميكن ا�ستيفاوؤها.

ويف العو�س -وهو االأجرة- كذلك.
و�رشط الرتا�سي يخرج االإكراه ال اال�سطرار؛ الأن هذا فعل مع كامل االإرادة بخالف االإكراه 

امللجئ من اآخر فرتتفع معه حقيقة االإرادة واالختيار.
وي�س��رتط يف عقد االإجارة خلوه من املوانع اخلم�سة: الربا، والعقد على املحرم، واملي�رش وهو 

القمار والتغرير، اأو عقد ت�سمن �رشرا فاح�سا، اأو اختل فيه الرتا�سي.
فاأما الربا فيحرم تاأجري عقار لبنك ربوي، اأو تاأجري موظفني له، اأو ا�س��ترياد لوازم خا�سة به 
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باإجارة، اأو الوظيفة فيه حما�سبا، اأو بيع نظام حما�سبي له؛ الأنه يف معنى الن�س »لعن الله الربا 
وموكله واآكله و�ساهده وكاتباه«)1(.

فم��وكل الربا ه��و البنك، واآكله اجله��ة املتعاملة بالربا، وكاتبه هم جه��ات التوثيق كافة يف 
البنك من حما�سبني ومراجعني ومدراء و�سناديق و�رشافة ونحوهم.

واأما بقية االأعمال والوظائف فيه فهي ممنوعة؛ الأنها تعاون على االإثم والعدوان على حدود 
الله القطعية.

والتاأجري لهم من هذا الباب.
وعقود الصيانة: هي اإ�سالح ملحل املع�سية، فحرمت، الأن الواجب يف املع�سية االإنكار باليد 

والل�سان والقلب كما هو معلوم، وهذه نق�ست هذا االأ�سل وغريه كقوله تعاىل نثەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )املائ���دة:2(، وقوله نثڱ ڱ ڱ ںںمث 

)القصص(.
ويحرم التقدم ملقاولة بناء من�س��اأة البنك الربوي؛ الأنه حمل مع�س��ية قطعية التحرمي، وهي 

الربا.
وإذا تأخر املستأجر من سداد ما عليه، فال يجوز فر�س غرامات عليه؛ الأنه من الربا.

فاإن كان مع�رشا اأنظر نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئمث )البقرة:280(.
واإن كان مو���رشاً مماط��ال، ف��ال مان��ع من عقوب��ٍة للن�س »مط��ل الغني ظلم يحل عر�س��ه 

وعقوبته«)2(.
واس��تئجار النقود من ذهب وف�س��ة لغر�س �س��حيح معترب ال اأرى فيه مانع��ا، اأما للحلية 

فجائز.
وا�س��تئجار النقود الورقية احلالية لغر�س �سحيح نحو اأخذ ورق عمالت من جهة لعر�سها 
للفرج��ة للهواة وال�س��واح مثال، فال مانع اإن جرى فيه نفع وربح، ولي���س من الربا؛ الأنه لي�س 

بقر�س ويردها له اإذا انتهى العقد.
1- تقدم احلديث وخترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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وتأجري محالت للصرافة جائز اإال اإن تعاملت بالربا، وكذا ل�رشكات التاأمني.

وتأج��ري األراض��ي لالس��تثمار الزراعي جائز، ويكون بنق��د اأو جزء مما يخرج منها �س��ائعا 

معلوم��ا اإن كان مزارع��ة، وي�رشب لالإجارة يف العقار واالأرا�س��ي اأج��ل معلوم؛ الأنها جتارة 
متعلقة بالزمن.

وعقود التأجري جائزة يف كافة املجاالت ال�سيا�س��ية، والر�سمية، واالقت�سادية، والتعليمية، 

واالجتماعية، وال�سحية، واالأمنية، والع�سكرية، والفنية، والرتفيهية، والدينية، وغريها.
ففي املجال الر�سمي يجوز تاأجري االأرا�سي التخاذها مقرات ملوؤ�س�سات الدولة اإال موؤ�س�سة 

الربا.
أو للسجون السياسية فيحرم تاأجري عقار لها لغلبة الظلم.

والتأجري ملقرات األحزاب واجلماعات وكافة اأن�س��طتها التابعة لها جائز اإال حلزب مف�سد يف 

االأر�س يتخذ املقر للتاآمر والتخريب والعمالة، وقد منع ر�س��ول الله å من دخول م�س��جد 
ال�رشار، وهو م�س��جد ظاهره العبادة وباطن��ه ال�رشار نثٱٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦمث )التوبة(.
والتأجري للفعاليات السياسية واملوؤمترات عقارا اأو اأر�سا اأو م�ستلزمات اإعالمية اأو اأثاث اأو 

و�سائل نقل وغريها، هو جائز ما مل تكن للف�ساد يف االأر�س الظاهر، وكل الفعاليات واملظاهر 
ال�سيا�سية مباحة على االأ�سل.

والتعامل معها حينئذ مباح باالإيجار وكافة العقود املالية اإال ما منع ملانع من اخلم�سة.
والتأج��ريات املتعلقة باملجال الديني االأ�س��ل جوازها، فيجوز تاأجري مقر لتحفيظ القراآن، 

ومل�سجد ل�رشورة ال على الدوام ككونهم مهاجرين يف غري بالد االإ�سالم.
اأما يف بالد امل�س��لمني فيحرم ا�س��تئجار م�س��جد، بل يجب توفريه واتخاذه على امل�س��لمني، 

ويجوز �رشاء اأر�سه، ثم وقفها.
والف��ارق اأن ال�رشاء ينقل فيه امللك بغر�س جعله ملكا لله، بخالف االإجارة فيبقى فيه امللك 
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ال لله، وهذا خالف مق�س��ود ال���رشع يف امل�س��جد نثڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇمث 
)اجلن(، فيجب اأن تخرج عن امللك اخلا�س اإىل امللك لله وقفا.

وتأجري املصحف للقراءة فيه حمرمة؛ الأن االإجارة بيع منفعة بعو�س مايل ا�ستثمارا واملنفعة 

هنا هي متكينه من تالوة كتاب الله من امل�س��حف، وهي منفعة واجب بذلها بال عو�س؛ الأنها 
تعبدية لله حم�سة كال�سالة نثحب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جثمثمث )الشعراء(، 

والأنه لي�س من تعظيم �سعائر الله بل االمتهان فيه اأقرب نثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦڦمث )احلج(.

أما بيع املصحف فجائز؛ الأن العقد على الورق واجللد واملداد والتكاليف.

وبخ��الف تعليم القراآن وعلوم ال�رشيعة ف��اإن االإعطاء مقابل التفرغ، وهو جائز بدليل اأن من 
م�س��ارف املال العام جزءا خم�سو�س��ا لله وللر�سول وجزءاً يف �سبيل الله، اأما االأول نثپ پ 

پ ڀمث )األنفال:41(.
وال معنى لها اإال �سعائر الله وكتابه وم�ساجده و�سنن نبيه.

واأما الثاين فمن م�س��ارف الزكاة نثھ ھ ےمث وهو كل ما ال يق�س��د به املعاو�سة 
اإال منه، كطباعة امل�س��حف وتعليم الكتاب وال�س��نة والدعوة واجلهاد نثٻ ٻ 

پ پ پ پڀمث )التوبة:41(.
واجله��اد هو بذل اجلهد يف كل م��ا هو لله ودينه و�رشيعته باالأم��وال واالأنف�س، ولذلك كان 

حرب الله ور�س��وله يف حد احلراب��ة يف الن�س نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )املائدة( ال معنى له اإال 

حماربة دينه و�سعائره وم�ساجده وكتابه و�سنة نبيه.
واال�ستثمار يف اجلوانب الدينية جائز اإال ما عاد على مق�سود الدين باالإبطال نثڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ککمث )البقرة(.
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فالعم��ل التجاري يف الحج جائ��ز، فيجوز العمل يف عقود توكي��الت احلج والعمرة ونقل 
احلجاج وتفويجهم، وخدمتهم اإيجارا، وم�ساربة، و�رشكات، وبيعا، و�رشاء يف جمال االإن�ساءات، 

واملقاوالت، والنقليات، واالإ�سكان، والغذاء، وال�سحة.
وقولن��ا »اإال ما عاد على مق�س��ود الدين باالإخالل اأو باالإبطال« يدخ��ل فيه النهي عن البيع 

وال�رشاء يف امل�سجد وتعليم الفر�س القطعي العيني من قراآن و�سالة، ونحو ذلك.
وأما تأجري كتب العلم الش��رعي فريجع النظر فيه اإىل: هل تعود على مق�سود ال�رشع من 

ن�رش العلم وتعظيمه باالإبطال اأو ال؟
ويف املج��ال األمن��ي والعس��كري يجوز عقود نقل ال�س��الح واملوؤن واجلنود وامل�س��اكن اإال 
يف نق��ل حمرم لهم كخم��ر ودعارة، اأو كانوا جنودا لدولة كاف��رة حماربة، فيحرم التاأجري لهم 
ونقلهم، هذا يف داخل دولة االإ�س��الم الأنهم ممنوعون من البقاء فيها كقوات م�س��لحة؛ الأنه يف 
معن��ى االحتالل، فيحرم التعاون معهم اأو التاأجري اأو التوريد اأو الرتفيه اأو النقل، لورود االأمر 

بعدم قبول امل�رشكني امل�س��لحني داخل الدولة، ونزلت يف ذلك مطلع �سورة براءة نثہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )التوبة(.
وحلديث »اأخرجوا امل�رشكني من جزيرة العرب«)1(.

اإال ملواطن اأ�س��لي م�سامل غري م�س��لم من اأهل الكتاب، وتفر�س عليه ر�سوم مواطنة با�سم 
اجلزية، اأو اأي ا�سم غريها.

وهي ر�سوم مواطنة؛ الأن اأهل االإ�سالم يدفعون الزكاة.
والأن وجود قواعد ع�سكرية، اأو قوات يف العرف الدويل قدميا وحديثا هو ا�ست�سعاف للدولة، 

وانتقا�س ل�سيادتها؛ والأن الظهور على امل�سلمني حمرم.
وال يكون اإال بدخول بالدهم، اإذ ال ظهور بغري ذلك اإال فيما �س��اواه من ال�رشر نثڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چچمث )التوبة(.
1- تقدم خترجيه.
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وه��ذا تعليل ملنع وجود م�س��لح مبعاهدة داخل الدولة، اأم��ا خارجها ف�نثڃ چچ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈژ ژ ڑ ڑ ککمث )املمتحنة(.

وعقود نقل السالح وتوريده لفتنة داخلية حمرم.

وإبرام عقود اإلجارة يف املجال التعليمي باق على اأ�سل االإباحة وم�سمول بعموم الن�سو�س 

ما مل يعد على ال�رشع بنق�س اأو اإبطال كمراكز تعليم حرية الردة والعالقات اجلن�سية املحرمة 
والفكر ال�سال املبني على �سفك الدماء وا�ستباحتها اأو ال�سحر وال�سعوذة ونحو ذلك.

وما عداه مما ال حرمة فيه جائز كتاأجري املدار�س، واملعاهد، واجلامعات، والكليات، والو�س��ائل 
التعليمية، و�سائر عقود اإن�سائها وما يخدمها.

وتأج��ري العق��ار لألعمال الفنية واإلعالمية جائز، الأن االأ�س��ل االإباح��ة اإال اإن كان لعمل 

ماجن، اأو لقناة اأو جهة اإعالمية تعمل على ن�رش الرذيلة اأو حماربة االأمة ودينها.
والتأج��ري املنتهي بالتملي��ك جائز على كل وجه؛ الأنه جتارة وه��ي مباحة مطلقا نثڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29( اإال اإن ورد مانع �رشعي قطعي من اخلم�سة، وال 
يوجد مانع يف التاأجري املنتهي بالتمليك من هذه املوانع.

وهو عقد جتاري جديد يقوم على خدمة امل�سالح.
وغلبة امل�سلحة لالأطراف ظاهٌر والرتا�سي موجود، واملف�سدة نادرة اأو منعدمة للطرفني؛ فما 
جاء من حرمها با�ستدالل معترب، واملنع من ذلك ا�ستدالال بكونها بيعتني يف بيعة، وهو منهي 
عن��ه هو وهم؛ الأن مق�س��ود بيعتني يف بيعة هو دفع التغرير واجلهال��ة؛ الأن البيعة الواحدة اإذا 

ترددت بني بيعتني متناق�ستني ال يدرى ما وجب منها؛ فيحرم.
كبعتك اأحد بيوتي هذه، ثم يوجبان العقد، وال يدرى على ماذا، اأو بعتك هذا اأو هذا ثم يعقدان 

على ذلك. اأو اإن دفعت عاجال فبكذا، واإن اأخرت اإىل �سهر كذا فكذا، ثم عقدا.
اأم��ا اإن مل يكن جهالة اأو تغرير فيجوز نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 

ۈئېئمث )القصص( فاخليار يف زيادة املدة رفع الغرر.
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فاالإج��ارة املنتهي��ة بالتملك، اإما اأن ين�س على اأنه مبجرد انتهاء املدة فال�س��لعة ملك له، اأو فيدفع 

مبل��غ ك��ذا وميلكها، فال�رشكة ملزمة ببيعها له اإن اأراد، وال جهالة يف �س��يء من هذه العقود اإال اإن 

كان ملزما ب�رشائها بقيمتها زمانا ومكانا بال حتديد ل�سعر حال العقد، فهذا تغرير فاح�س، فيحرم.

واأما تخريجها على عقد جائز حتى جتوز فال يلزمنا؛ الأن االأ�سماء والكيفيات لي�ست تعبدية 
ال يجوز غريها.

بل اإمنا جازت ملوافقها اأ�سول التجارة والبيع ال�رشعية؛ وخلوها عن املوانع.
فاأي عقد كان كذلك فهو �رشعي.

ومع هذا ميكن اأن نقول تنزال: هو عقد بيع مق�سط.
واأق�ساط االإجارة هي اأق�ساط الثمن. هذا يف �سورة التمليك مبجرد االنتهاء.

واالإجارة هي بيع يف اأ�سلها.
واإن كان بدف��ع مبل��غ جديٍد ليملكها رمزيًا اأو فعليا؛ فاإن ر�س��ي بالعق��د على هذا الرتكيب 

�سح؛ الأنه اإن كان رمزيا اأو كان فعليا فهو عقد تابع، والتابع تابع وال ي�ستقل باحلكم.
واإن كان باخليار له واالإلزام لل�رشكة فهو كذلك.

وال يقال هو وعد وكيف يلزم؛ الأن الوعد بال�رشاء نوعان:

اأ- اإن كان بعقد فهو ملزم وخرج من جمرد الوعد اإىل العقد بالوعد ف�سمله نثڑ ککمث 
)املائدة:1(.

ب- اأو كان ب��ال عقد ال ملفوظ، وال ع��ريف، وال مكتوب؛ فال اإلزام، وال يعترب خملفا للوعد 
خللوه عن موؤكدات تبني جديته فاأ�س��بح كاللغو، وقد و�س��ع الل��ه املوؤاخذة عن ميني اللغو مع 

كونها اأكث من وعد غري مق�سود على وجه االنعقاد، وميكن ت�سميته وعد اللغو.
ويمكن صياغة قاعدة جديدة »الوعود تلزم بالعقود اأو العهود«.

ولغو الوعد معروف يف العرف، اأو القرائن.
وال يتخ��رج قول مالك يف الوفاء بالوع��د اإذا ترتب عليه �رشر على االآخر على اأي وعد، بل 

على ما اإذا دل على كمال ق�سده فيه بعرف، اأو قرينة، اأو ق�سد عقد.



945املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 945املقدمة فـي فقه الع�رص944 املقدمة فـي فقه الع�رص 944

ومل يتنب��ه -فيما طالعت- باح��ٌث على لزوم الوفاء بالوع��د اإذا كان يف عقد؛ لعموم نثڑ 
ککمث )املائ���دة:1(، فالعقد اأخرجه من جمرد الوعد، بل ذهلوا عن اإيراد هذا الن�س هنا، وهو 
حمله الأن الوعود التجارية ت�ساغ االآن يف عقود، ولهذا كث خالف التخريج يف هذه امل�سائل.

وتأج��ري الحقوق املالي��ة كالعالمة التجارية اأو اال�س��م التجاري اأو الرخ�س��ة التجارية اأو 

املهني��ة ال مانع يف ال�رشع منه؛ لعموم نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النس���اء:29(، 
وهذه كذلك، ولعموم نثۉ ۉ ېېمث )املائدة:101( للم�سائل غري املن�سو�س على حكمها يف 

التحرمي، ومن ادعى احلرمة فقد كلف عباد الله بال دليل.
واأخذ مقابٍل على الكفالة اأو ال�س��مان االأ�س��ل اإباحته، واالأ�س��ل عدم املانع، اأما حديث »من 

�سفع �سفاعة فاأخذ عو�سا فهو �سحت« فال ي�سح، وت�سحيح االألباين له �سعيف.
ولعموم نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئمث )النس���اء:85( والن�سيب لفظ وا�سح 

ي�سمل االأجر واالأجرة، اأو العو�س اأو االإكرام، ولو اأراد االأجرة لقال »يكن له اأجر«.
ثم لو �ُسلِّم فالكفالة وال�سمان لي�ست �سفاعة، فهما خارَج حمل النزاع.

واالشرتاك يف شراء الخدمات هو من نوع االإجارة املباحة. هذا هو االأ�سل.

فدفع م�س��رتك مقابل خدم��ات �رشكة طبية، اأو خدمات طرق، اأو خدمات �س��يانة مقابل ما 
يتفق��ان عليه من اخلدمات وامليزات كالفح�س الدوري ال�س��حي، اأو امليكانيكي، اأو اإ�س��عاف 
من تعطلت �س��يارته يف مكان منقطع بالو�س��ول اإليه ونحو ذلك فهذا اأ�س��له االإباحة؛ الأنها 
اأ�سبحت من عموم التجارات ف�سملت بعموم الن�س نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 

)النساء:29(.
واأما عقود خدمات البنوك فالكالم على ما تبقى منها �سياأتي بعد قليل.

وصيان��ة العني املس��تأجرة على املالك، وط��روء عطل حال االإجارة يك��ون على املالك اإال 

بالتفريط الظاهر، اأو ما جرى العرف والعادة التجارية على كونه على امل�س��تاأجر ب�رشط عدم 
معار�سة دليل ظاهر.

واالأجري امل�سرتك �سامن، وقد ف�سلنا هذا يف الفقه الوظيفي.
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ومزاولة الوساطة التجارية باأي �سيغة ا�ستثمارية مل ينقلها عن اأ�سل اجلواز دليل �سحيح 

�رشيح.
- السوق التجاري:

وال�سوق التجارية اأق�سام هي:
ال�سوق العريف: وهو التجمع املكاين لعملية البيع وال�رشاء ال�سلعي.

وال�سوق العام: وهو ما ي�سمل كافة االأن�سطة التجارية يف مكان معني.
وال�س��وق الوطني: وهو ما ي�س��مل كافة االأن�س��طة التجارية يف بلد معني، وقد يطلق على 

الن�ساط التجاري يف ال�سلع امل�سنعة حمليا.
وال�سوق الدويل: وهو ما ي�سمل كافة االأن�سطة التجارية على امل�ستوى الدويل.

ولل�سوق اأحكام خا�سة راجعة اإىل احلفاظ على م�سالح اخللق، وقوة ال�رشاء والطلب واحلركة 
التجارية، وما يرتتب عليها من م�سالح عظيمة، فواجب عموما على الدولة الرقابة والتفتي�س 
على ال�سوق؛ الأن هذا خادم للم�سالح العامة ودافع ملفا�سد االإ�رشار بالنا�س وحركة التجارة.

وقد كان å مير بال�سوق نثۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث )الفرقان(.

وقد يفت�س على ال�سلع كما ح�سل مع �ساحب الطعام؛ اإْذ اأدخل يده فيه فوجد اأ�سفله مبلوال، 
فقال å »من غ�س فلي�س منا«)1(.

ونهى عن البيع على اأطراف ال�س��وق حتى يحوزه التجار اإىل رحالهم)2(، الأن ذلك يوؤدي اإىل 
وجود �س��وق ثانوي يوؤثر على حركة ال�س��وق االأ�سلي، هذا ما اأراه تعليال للحديث ومن جعل 
علته اأن احليازة الأجل القب�س فقد اأبعد؛ الأنهم قد قب�سوا يف مكان البيع ومل يبق �سوى النقل 

اإىل املكان املخ�س�س من ال�سوق وهي احليازة املق�سودة يف احلديث. والله اأعلم.
ويف هذا دفع ملا ي�سمى »ال�سوق ال�سوداء« لتاأثريه على احلركة التجارية واليد العاملة ووفرة 

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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ال�س��لع؛ كونه يعتمد عل��ى الفردية، والبعد عن العر�س يف ال�س��وق، وهذه مفا�س��د معتربة، 
فدفعها ال�رشع.

وحرم تلقي اجللب)1( ملا فيه من اخلروج عن ال�سوق في�رش به من حيث ورود ال�سلع ووفرتها 
ومن حيث ال�س��عر، واحتكار ال�س��لعة بدال عن عر�س��ها العام يف ال�س��وق املوؤدي اإىل زيادة 

العر�س والطلب.
ويوؤدي ذلك اإىل بطالة اليد العاملة تدريجيا؛ لعلة قلة ورود الب�سائع والن�ساط التجاري اإىل 

ال�سوق العام، وقلة العر�س والطلب ويوؤثر ذلك على املعي�سة والو�سع االقت�سادي العام.
وُنهي اأن يبيع حا�رش لباد)2(، دفعا لالحتكار، وتخزين ال�سلع، ورفع االأ�سعار.

وكل ما يخدم م�س��لحة ال�س��وق وحركة التجارة وت�س��غيل اليد العاملة اأمر م�سلحي عام، 
وامل�سالح جاءت ال�رشيعة لرعايتها.

وعلم التس��ويق واإلدارة التجارية وكل ما تعلق بها من الو�س��ائل اخلادمة لهذه امل�سالح، 

فهي مطلوبة؛ الأن الو�سائل لها اأحكام املقا�سد.
- خدمات سوق المال في البنوك

عق��ود الخدمات واالس��تثمار الجاري��ة يف البنوك األصل فيه اإلباح��ة؛ لعموم نثڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )النساء:29(.
وهذه العمليات جتارة، ف�سملها اأ�سل االإباحة، وال يحرم �سيء من عمليات البنوك اإال ما كان 

فيه اأحد املوانع اخلم�سة.
وهي عقود الربا وعقود ال�س��لع املحرمة، وعق��ود املي�رش ومنه القمار والتغرير وعقود جرى 
فيه اختالل الرتا�س��ي، وعقد ا�س��تمل على ال���رشر العام على ال�س��وق اأو الديانة اأو املكارم 

االإن�سانية.
فالبن��وك الربوية يحرم التعامل بوجه معها؛ الأنها قائمة على اأ�س��ا�س قطعي البطالن �رشعا 

ومعلوم احلرمة بال�رشورة ال�رشعية.
1- تقدم خترجيه.
2- تقدم خترجيه.
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وكل �س��لعة حمرم��ة من خمر اأو خنزي��ر اأو ميتة اأو دعارة اأو اأ�س��نام معب��ودة اأو دم يحرم 
التعامل فيها بعقد بيع اأو �رشاء اأو ا�س��ترياد اأو ت�سدير اأو عقد �سناعي اأو �سلم اأو م�ساربة اأو 
اإيجار اأو �رشكة اأو اإن�س��اء اأو اإعمار اأو نقل اأو �س��يانة اأو مقاولة اأو اعتماد م�ستندي اأو توكيل 
اأو خ�س��م اأوراقه كالكمبياالت اأو حتويل اأمواله املعلومة اأنها لذلك، اأو يف ال�سفقة اأو خطاب 

�سمان اأو متويل اأو ت�سغيل.
وحت��رم هذه العمليات اإن اطلع البنك على حقيقة ال�س��فقة، ف��اإن مل يطلع اأو مل يكن خموال 

كتحويل مال اأو خ�سم �سيك فاالأ�سل ال�سالمة.
وحترم هذه العقود اإن ا�ستملت على التغرير واجلهالة الفاح�سة، اأو ال�رشر العام ك�رشاء �سالح 

يف فتنة ومتويل ذلك مبا يزيدها.
ويجوز عمل �سائر العقود وال�سيغ واخلدمات غري ذلك فمنها:

1- فتح حس��اب جار للعميل واأخذ عمولة للبنك على ذلك اأو االكتفاء بامل�س��اربة ل�سالح 
البنك باملال مع �سمان رده عند ال�سحب، اأو يجمع بني العمولة وامل�ساربة.

واالأ�سل يف الوديعة حفظها، والبنك قائم بذلك.
وهذا االأ�س��ل هو الفر�س ال�رشعي نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث )النس���اء:58(، 
والوديعة اأمانة فيجب اأداوؤها اإىل اأهلها، ووجوب االأداء اأبلغ من جمرد احلفظ ال�س��تماله عليه؛ 
الأنه اإن مل يحفظها فلم يوؤدها بل �س��يعها وخانها، وكل ا�ستعمال ينق�س اأ�سل احلفظ واالأداء 

فهو خيانة حمرمة.
وقولنا »ينق�س اأ�سل احلفظ واالأداء« ي�سمل اإعارة الوديعة، اأو ا�ستعمالها مبا ي�رش.

وكل ا�س��تعمال للوديع��ة ُيَعدُّ تعري�س��ًا لها لع��دم احلفظ، اإال يف ما ال يتع��ني، وهي النقود 
الورقية.

وال يجري هنا الخالف القديم اأنها تتعني؛ الأنه جار يف النقود من الذهب والف�س��ة؛ الأنها 
تتعني بالنظر اإىل معدنها، ووزنها بخالف العملة الورقية االآن فال نظر لذلك.

فاإذا ا�ستعمل البنك ودائع العملة الورقية يف تغطية معامالته املالية فال حرج؛ الأن ا�ستعماله 
مل يعد على اأ�سل احلفظ واالأداء باالإخالل وال االإبطال.
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فاإن �رشط عليه العميل عدم ا�ستعمالها األزمه البنك با�ستئجار خزينة خا�سة، فاإن اأبى امتنع 
البن��ك عن االإيداع، وهذا كل��ه احتياط، واإال فال�رشط الغ لتعذر عدم ا�س��تعمالها مع خلطها 

باأموال املودعني عموما.
وال�رشط املتعذر الغ؛ الأنه �رشر فاح�س على العقد، فيدفع.

وأم��ا الودائ��ع االس��تثمارية فهي بح�س��ب عقد االتفاق، وجت��ري عليها عقود امل�س��اربة 

ال�رشعية.
وقلنا »عقود« باجلمع؛ الأن �سيغها متعددة.

ويجب ذكر ما لكلٍّ من االأرباح بالن�س��بة ال�س��ائعة، وين�س على ذلك يف العقد اإال اإن جرى 
عرف البنك على عدم الن�س، وعلم القدر بالعرف التعاملي اجلاري �سح.

م البنك عو�سها منه، وهو اأجري، اأو وكيل باأجرة. وإنزال الراتب على البنك خدمٌة َيْخ�سُ

وخطاب الضمان الذي ي�سدره البنك جلهة تطلبه جائز، ويجرى فيه حكم ال�سمان، وللطرف 

امل�سمون له الرجوع على البنك اأو العميل بح�سب االتفاق اأو العرف اجلاري.
وللبنك اأخذ رهون اأو �سمانات على العميل طالب خطاب ال�سمان.

ويجوز اأخذ معاو�س��ة على العملية بح�س��ب االتفاق؛ الأنها مقابل العمل، وهو القيام بتوفري 
غطاء �سامن، وال دليل على احلرمة اأو املنع حتى يف �سورة �سمان االأفراد املعروفة يف الفقه.

واالعتماد املس��تندي عملي��ة تجارية ي�س��ملها نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 

)النساء:29(، و�سبق ماهيتها.
واالأج��رة فيها مقابل العمل من مرا�س��لة ومطابقة وتوثيق واإ�س��دار ال مقاب��ل القر�س اإن 

ح�سل يف بع�س ال�سور.
ج باأنه قر�س والبنك اأخذ عليه فائدة، بل اأخذ االأجرة مقابل جمموعة  وخصم الكمبيالة ال ُيَخرَّ

من االأعمال االإدارية، والوكالة يف قب�س دين الكمبيالة من االآخر يف حينها. ولي�ست من �رشاء 
الدي��ن، اأو بي��ع الدين بالدين على �س��عف احلديث بل اأجرة على وكال��ة قب�س دين يف وقته، 

وقبول اإعطائه حاال ب�سمان.
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فاملبل��غ املعط��ى للعمي��ل من البنك ه��و دين اإىل اأجل ب�س��ماِن �س��خ�س اآخر هو م�س��در 
الكمبيالة.

واالإحال��ة على �س��داده يف �س��هر كذا من ح�س��اب الكمبيال��ة عملية اإحالة تت�س��من نفقة 
وم�ساريف هي ما يدفعها العميل ال اأنها ربا على الدين.

وقد جاز »�سع وتعجل«)1(.
��در الكمبيالة، في��ده كيده؛ جلريان العرف التجاري  وه��ذا مثله من وجه اأن البنك وكيل مِلُ�سْ
��ِدر  عل��ى اأن البنك وكي��ل التجار يف القب�س واالإقبا���س وياأخذ اأجره على ذلك، فاأحاله ُم�سْ
الكمبيالة على وكيله، وهو البنك، ففاو�س��ه البنك على �رشط: �سع من الدين وتعجله االآن. 
ودفعه من ماله ال من ح�س��اب م�س��در الكمبيالة ب�سمان اإىل االأجل؛ فاإن اأمكن رجوع البنك 
على االأ�س��ل يف حني اأجل ال�س��داد واإال ا�ستوفى دينه من �س��مان العميل وكان االأجر مقابل 
هذه العمليات الكثرية وال�سديدة الدقة، اأو مقابل التعجيل بو�سع �سيء من الدين، وهو ملك 

مل�سدر الكمبيالة، ويجعلها له اأجرة على وكالته يف الدفع.
وعلى كل حاٍل فل�س��نا م�سطرين اإىل هذه التخاريج على و�سوحها اإال تنزال، واإال فاالأ�سل 
االإباحة يف العقود التجارية ما مل ت�س��تمل على حمرم، وال ا�ستمال للعقد على بع�س ذلك اإال 

بتكلف مع اإمكان تخريجه على ما يبيحه.
وما اأجاز اأوىل مما منع؛ الأنه االأ�سل.

وخصم الشيكات مع عمولة عليها جائز، وال اأعلم فيه خالفا، وتظهريها الآخر ال حرج فيه؛ 
جلريان العرف التجاري بذلك نثڃ ڃمث )األعراف:199( ب�رشط معرفة حقيقية للتظهري 

وم�سدره.
وأما الس��ندات فهي وثيقة على دين يف ذمة اآخر؛ ف��اإن كانت �رشوطها كالكمبياالت فهي 

يف حكمها.
ومن باع �سندا اأو كمبيالة قابلة للبيع الآخر، واأمكن تظهريها، اأو توثيق ذلك واأعطاه ما فيها 
مع خ�سم اأجرة املتابعة فال اأرى يف ذلك مانعا، وحديث بيع الدين بالدين ال ي�سح حجة ل�سدة 

1- وقد استدللنا على جوازه حبديث أخرجه البخاري تقدم خترجيه.
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�سعفه، وعلى فر�س �سحته فهو على من باع دينا يف ذمته ل�ساحب الدين اإىل اأجل مع زيادة 
ثمن، فهذه حيلة للربا.

اأما لو اأعطاه ما فيها كامال اأو زائدا فال كالم يف �س��حته، وهو حم�سن حينئذ ق�سد االإرفاق 
والرب، وهو اأمر من مطلوبات ال�رشع.

ومثله بيع تذاكر طريان أو نقل بحري أو بري مل يحن موعد �س��فره الآخر ب�س��عر اأقل اأو 
م�ساو اأو اأكث عاجال ومن ادعى املنع لزمه الدليل.

وخدم��ات الفي��زاكارت اإن كانت مع خلو الر�س��يد فاالأج��رة املاأخوذة هي مقابل ال�س��مان 
والتوكي��ل ال مقابل دين الدفع لالآخر، اأو كانت بر�س��يد مت��اح فاالأجرة مقابل توكيل بالدفع، 

فهي اأجرة على الوكالة.
- حك��م التطهير والفرق بين العقد المحرم ألنه على مح��رم قطعي والعقد المباح 

على مباح مع من أكثر ماله حرام
 وامل�ساهمة يف �رشكات اأو جهات تتعامل بالربا حمرم، وحيلة التطهري ال ترفع احلرمة، وهي 
الت�سدق مبثل ن�سبة الربا؛ الأن التطهري مفرو�س �رشعا لتائب عن الربا ال م�ستمر فيه؛ فلو طهر 
مع عدم توبٍة و�س��حب راأ�س ماله، فالتطهري عناد واإ�رشار على املع�سية، وهو ا�سم يدل على 
النجا�سة، والعائد امل�ستمر يف النجا�سة مرتكب ملحرم موجب لعذاب القرب ولو تطهر مع اإ�رشاره 
على تنجي�س نف�س��ه وعناده بهذه املع�سية نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )آل 

عمران(، نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېمث )البقرة(.
واأدل��ة الق��ول بالتطهري ال تخرج عن التكلف، اأو اال�س��تدالل بغري حمل الن��زاع، اأو بقواعد 

مقولة يف معاملة من اأكث ماله حرام.
واإبطاله��ا اأن معاملة من اأكث ماله حرام حمل اخل��الف فيها باأن يكون العقد معه على مباح 
قطعا، فيبقى هنا النظر اإىل اأ�سل ماله من اأين اكت�سبه، فاإن كان بحرام اأو �سبهة اأو غريها فقد 

حترم معاملته، وقد جتوز خالف بني العلماء.
اأم��ا املعاملة بعقد حم��رم قطعا فهي حمرمة قطعا، ولو مع من راأ���س ماله كله مباح، فافهم 

هذا الفارق.
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وامل�ساهمة مع �رشكات الربا هو معاملة بعقد حرام قطعا وهو عقد الربا بغ�س النظر عن ما 
كان عليه اأ�سل ماله قبل العقد: هل من حالل اأم من حرام؟

فالنظر الفقهي هو يف نوع عقد املعاملة مع من راأ�س ماله فيه حرام اأو حالل كله.
ف��اإن كان بعقد حرام كالربا والدع��ارة مع من راأ�س ماله حالل اأو فيه حرام فهذا عقد قطعي 

التحرمي بالنظر اإليه ال بالنظر اإىل ما كان عليه مال االآخر.
فاإن النظر يف مال االآخر اأ�سله اإمنا هو من باب الورع ال من هذا الباب.

وقد اأباح الله معاملة اليهود والن�س��ارى وامل�رشكني وال �س��ك يف وجود �سبهة يف اأموالهم، 
ومل تنب االأحكام ال�رشعية اإال على النظر يف نوع عقدنا معهم، هل هو حالل اأم حرام؟ ال بالنظر 

اإىل ما يف اأموالهم من احلرام وال�سبهة.
وبهذا يعلم اخلطاأ الفقهي الفادح يف فهم القواعد وتنزيلها ملن قال بالتطهري.

ولو جاز هذا العقد ثم تطهريه جلاز على جتارة م�سرتكة فيها عقود حالل وحرام كالدعارة ثم 
تطهري ما يتعلق بها، وجتارة اخلنزير ثم خ�س��م ما يتعلق بها، واال�س��رتاك مع �رشكة لها فروع: 
منها احلالل ومنها حرام ك�سناعة اخلمر واالإباحية واملجون ثم يطهر امل�سرتك ما اأتى من اخلمر 

وغريه من قواطع املحرمات، وهذا مل يقل به عامل اأو يجيزه.
ودعوى عدم تركها للف�سقة هو كدعوى التكليف باحلرام ملنع ا�ستيالء املجرمني على احلرام، 

وما فاعل احلرام اإال عا�س ولو نوى اخلري.
واملقا�سد احل�سنة ال تربر وجتيز االأعمال املحرمة بدليل حديث ال�سفينة)1(.

واإال جلاز اال�س��رتاك يف �رشكة حبوب واأدوية وخم��ر ودعارة ثم تطهريها وكفالة اليتامى 
به��ا، وهذا اإن مل يكن عقدا حراما قطعيا -الأنه على حمرم قطعي ومباح قطعي- فال ندري 

ما املحرم.
وعقد املرابحة لآلمر بالشراء ملزم، ال الأنه وعد يرتتب على خلفه �رشر بل الأنه وعد لزم 

ب�سيغة عقد، فدخل يف عموم نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(.

1- تقدم خترجيه.
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وللعميل اأن يطلب من البنك �رشاء �سلعة للبنك على اأن يبيعها له باآجل مع زيادة يف ال�سعر 
مرابحة، ويقوم العميل باختيار ال�س��لعة، ومناظرتها كوكيل ع��ن البنك، ثم اأخذ االأوراق من 

البنك واإبرام البيعة كوكيل يف القب�س عن البنك، ويبيعها لوكيله.
هذا على التنزل يف التخريج، واإال فهو عقد جتاري مباح غري م�ستمل على مانع �رشعي.

ودعوى عدم القب�س من البنك وبيعه قبل القب�س مردودة ب�سعف حديث ا�سرتاط القب�س، 
وال يثبت القب�س يف ن�س �سحيح اإال يف الربويات ال�ست، فال يلزم النا�س بالتكليف مع براءة 
الذمة منه اإال ب�سحيح �رشيح ال معار�س له معترب. وقد تقدم بيان م�ساألة القب�س وحتقيقها.

ولو �سلم ذلك جلاز تخريجا على اأن البنك وكل العميل.
اأم��ا الروؤية فاملوا�س��فات كافية لدقته��ا، وروؤية العميل كافية؛ الأن مق�س��ودها له، والعمل 

باملقا�سد هو منهج ال�رشع على اأن العميل وكيل البنك يف القب�س والروؤية �سداً للباب.
وه��ذا مع التكلف يف النظر واخلروج عن التي�س��ري نثٿ ٿ ٹ ٹٹمث )ص(، نثۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋمث )البقرة:185(.
واإال فاالأ�سل ما قدمنا من االإباحة اإال مبانع ظاهر ال متكلف.

وعقود التمويل االستثمارية يف البنوك م�ساربة، جوازها ظاهر وقد �سبق.

ومنه التمويل الت�سغيلي با�سترياد البنك مواد للعميل ثم تاأجريها منه مدة يتم فيها تق�سيط 
كام��ل راأ�س املال والربح، ثم تعاد للبنك، اأو يبيعها للعميل بعقد م�س��تاأنف اأو بنف�س العقد اإن 

كان �رشطه االنتهاء بالتمليك، وهذا جائز، وال مانع �رشعي معترب فيه.
أما س��وق األوراق املالية »البورصة« ففي معامالته��ا كثري من االختالف الفقهي املعا�رش 

واالأ�سل عندي يف جميع معامالتها اجلواز اإال ما منع منه اأحد املوانع اخلم�سة املتقدمة.
وبيع ما مل يقب�س، وكذا بيع ما لي�س عندك على تقدير �س��حة االأحاديث؛ فالعلة املق�س��ودة 

منهما حفظ االأموال للنا�س وحقوقهم.
فاإذا كانت املعاملة م�س��مونة الدفع والت�سليم يف البور�سة ف�سواء كانت مقبو�سة اأو لي�س 

عنده، فهي جائزة على االأ�سل الكلي يف االإباحة.
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وال�سم�رشة جائزة، وي�سبطها املوانع املتقدمة.
والواجب �رشعا اإن�س��اء �س��وق مالية اإ�س��المية موحدة؛ الأنه من اأعظم القوة يف هذا الع�رش، 

وطلبها -اأي القوة- من اأعظم امل�سالح اخلادمة لالإ�سالم وامل�سلمني.
وما جاء ال�رشع اإال جللب امل�سالح ودفع املفا�سد.

وقد تقدمت اأحكام ال�سندات والكمبياالت واالأ�سهم)1(.

1- قولنا »أما سوق األوراق املالية« فمن ضمن قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي للرابطة -مكة- )30/1(
قرار رقم )30( )7/1( حول سوق األوراق املالية والبضائع )البورصة(

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدنا ونبينا حممد. وبعد: فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي، 
قد نظر يف موضوع س��وق األوراق املالية والبضائع )البورصة(، وما يعقد فيها من عقود: بيًعا وش��راء على العمالت الورقية 
ل، وما كان منها  وأس��هم الشركات، وسندات القروض التجارية واحلكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجَّ
ل. كما اطلع جملس اجملمع على اجلوانب اإلجيابية املفيدة هلذه الس��وق يف نظر االقتصاديني واملتعاملني فيها،  على مؤجَّ

وعلى اجلوانب السلبية الضارة فيها.
فأما اجلوانب اإلجيابية املفيدة فهي:

أواًل: أنها تقيم سوًقا دائمة، تسهل تالقي البائعني واملشرين، وتعقد فيها العقود العاجلة واآلجلة، على األسهم والسندات 
والبضائع.

ثانًيا: أنها تس��هل عملية متويل املؤسس��ات الصناعية، والتجارية، واحلكومية، عن طريق طرح األسهم وسندات القروض 
للبيع.

ثالًثا: أنها تس��هل بيع األس��هم، وسندات القروض للغري، واالنتفاع بقيمتها، ألن الشركات املصدرة هلا، ال تصفي قيمتها 
ألصحابها.

رابًعا: أنها تس��هل معرفة ميزان أس��عار األس��هم، وس��ندات القروض والبضائع، ومتوُّجاتها يف ميدان التعامل، عن طريق 
حركة العرض والطلب.

)ب( وأما اجلوانب السلبية الضارة يف هذه السوق فهي:
أواًل: أن العقود اآلجلة اليت جتري يف هذه السوق، ليست يف معظمها بيًعا حقيقيًّا، وال شراء حقيقيًّا، ألنها ال جيري فيها 

التقابض بني طريف العقد فيما يشرط له التقابض يف العوضني أو يف أحدهما شرًعا.
ثانًيا: أن البائع فيها، غالًبا يبيع ما ال ميلك، من عمالت، أو أسهم، أو سندات قروض، أو بضائع، على أمل شرائه من 

السوق، وتسليمه يف املوعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشرط يف السلم.
ثالًثا: أن املش��ري فيها غالًبا، يبيع ما اش��راه آلخر قبل قبضه، واآلخر يبيعه أيًضا آلخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع 
والش��راء على الش��يء ذاته قبل قبضه، إىل أن تنتهي الصفقة إىل املش��رى األخري الذي قد يريد أن يتسلم املبيع من البائع 
األول، الذي يكون قد باع ما ال ميلك، أو أن حياس��به على فرق الس��عر يف موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر 
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دور املش��رين والبائعني غري األول واألخري، على قبض فرق الس��عر يف حالة الربح، أو دفعه يف حالة اخلس��ارة، يف املوعد 
املذكور، كما جيري بني املقامرين متاًما.

رابًعا: ما يقوم به املتمولون، من احتكار األس��هم والس��ندات والبضائع يف الس��وق، للتحكم يف البائعني الذين باعوا ما ال 
ميلكون، على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم يف حينه، وإيقاعهم يف احلرج.

خامًسا: أن خطورة السوق املالية هذه تأتي من اختاذها وسيلة للتأثري يف األسواق بصفة عامة، ألن األسعار فيها ال تعتمد كليًّا 
على العرض والطلب الفعليني من قبل احملتاجني إىل البيع أو إىل الشراء، وإمنا تتأثر بأشياء كثرية بعضها مفتعل من املهيمنني 
على الس��وق، أو من احملتكرين للس��لع، أو األوراق املالية فيها، كإش��اعة كاذبة أو حنوها، وهنا تكمن اخلطورة احملظورة 
شرًعا، ألن ذلك يؤدي إىل تقلبات غري طبيعية يف األسعار، مما يؤثر على احلياة االقتصادية تأثرًيا سيًئا، وعلى سبيل املثال 
ال احلصر: يعمد كبار املمولني إىل طرح جمموعة من األوراق املالية من أسهم أو سندات قروض، فيهبط سعرها لكثرة العرض، 
فيس��ارع صغار محلة هذه األوراق إىل بيعها بس��عر أقل، خشية هبوط س��عرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم، فيهبط سعرها 
جمدًدا بزيادة عرضهم، فيعود الكبار إىل شراء هذه األوراق بسعر أقل، بغية رفع سعرها بكثرة الطلب، وينتهي األمر بتحقيق 
مكاسب للكبار، وإحلاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة، وهم صغار محلة األوراق املالية، نتيجة خداعهم بطرح غري حقيقي 
ألوراق مماثل��ة، وجيري مثل ذلك أيًضا يف س��وق البضائع. ولذلك قد أثارت س��وق البورصة ج��داًل كبرًيا بني االقتصاديني، 
والس��بب يف ذلك أنها س��ببت يف فرات معينة، من تاريخ العامل االقتصادي، ضياع ثروات ضخمة، يف وقت قصري، بينما 
سببت غنى لآلخرين دون جهد، حتى إنهم يف األزمات الكبرية اليت اجتاحت العامل، طالب الكثريون بإلغائها، إذ تذهب 

بسببها ثروات، وتنهار أوضاع اقتصادية يف هاوية، وبوقت سريع، كما حيصل يف الزالزل واالخنسافات األرضية.
ولذلك كله، فإن جملس اجملمع الفقهي اإلس��المي، بعد اطالعه على حقيقة س��وق األوراق املالية والبضائع )البورصة( وما 
جيري فيها من عقود عاجلة وآجلة على األسهم وسندات القروض، والبضائع والعمالت الورقية، ومناقشتها يف ضوء أحكام 

الشريعة اإلسالمية يقرر ما يلي:
أواًل: أن غاية الس��وق املالية )البورصة( هي إجياد س��وق مس��تمرة ودائمة، يتالقى فيها العرض والطلب، واملتعاملون بيًعا 
وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ومينع استغالل احملرفني للغافلني واملسرسلني الذين حيتاجون إىل بيع أو شراء، وال يعرفون 
حقيقة األسعار، وال يعرفون احملتاج إىل البيع، ومن هو حمتاج إىل الشراء. ولكن هذه املصلحة الواضحة، يواكبها يف األسواق 
املذكورة )البورصة(، أنواع من الصفقات احملظورة ش��رًعا، واملقامرة، واالس��تغالل، وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك ال 

ميكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل جيب بيان حكم املعامالت اليت جترى فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانًيا: أن العقود العاجلة على الس��لع احلاضرة املوجودة يف ملك البائع، اليت جيري فيها القبض فيما يش��رط له القبض يف 
جملس العقد شرًعا، هي عقود جائزة، ما مل تكن عقوًدا على حمرم شرًعا، أما إذا مل يكن املبيع يف ملك البائع، فيجب أن 

تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم ال جيوز للمشري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
ثالًثا: أن العقود العاجلة على أس��هم الش��ركات واملؤسس��ات، حني تكون تلك األس��هم يف ملك البائع جائزة شرًعا، ما مل 
تكن تلك الشركات أو املؤسسات موضوع تعاملها حمرَّم شرًعا، كشركات البنوك الربوية، وشركات اخلمور، فحينئذ حيرم 

التعاقد يف أسهمها بيًعا وشراء.
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العقود الرياضية والسياحية والمزاين:
والعقود الريا�سية ا�ستثماريٌة جرى عليها التعامل، فجازت على االأ�سل العام.

رابًع��ا: أن العق��ود العاجلة واآلجلة، على س��ندات القروض بفائدة، مبختلف أنواعها غري جائزة ش��رًعا، ألنها معامالت 
جتري بالربا احملرم.

خامًس��ا: أن العقود اآلجلة بأنواعها، اليت جتري على املكش��وف، أي على األس��هم والس��لع اليت ليست يف ملك البائع، 
بالكيفية اليت جتري يف الس��وق املالية )البورصة( غري جائزة ش��رًعا؛ ألنها تش��تمل على بيع الش��خص ما ال ميلك اعتماًدا 
على أنه سيشريه فيما بعد، ويسلمه يف املوعد. وهذا منهي عنه شرًعا ملا صح عن رسول اهلل å أنه قال »ال َتِبْع َما لَْيَس 
ِعْنَدَك«. وكذلك ما رواه اإلمام أمحد وأبو داود بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت Ê أن النيب å نهى أن تباع السلع 

حيث تحُبتاع، حتى حَيحُوَزها التُّجارحُ إىل ِرحاهِلم.
سادًس��ا: ليس��ت العقود اآلجلة يف الس��وق املالية )البورصة( من قبيل بيع السلم اجلائز يف الشريعة اإلسالمية، وذلك للفرق 

بينهما من وجهني:
)ج( يف السوق املالية )البورصة( ال يدفع الثمن يف العقود اآلجلة يف جملس العقد، وإمنا يؤجل دفع الثمن إىل موعد التصفية، 

بينما الثمن يف بيع السلم جيب أن يدفع يف جملس العقد.
)د( يف السوق املالية )البورصة( تباع السلعة املتعاقد عليها- وهي يف ذمة البائع األول- وقبل أن حيوزها املشري األول عدة 
بيوعات، وليس الغرض من ذلك إال قبض أو دفع فروق األس��عار بني البائعني واملش��رين غري الفعليني، خماطرة منهم على 

الكسب والربح، كاملقامرة سواء بسواء، بينما ال جيوز بيع املبيع يف عقد السلم قبل قبضه.
وبناء على ما تقدم، يرى اجملمع الفقهي اإلس��المي: أنه جيب على املس��ؤولني يف البالد اإلس��المية، أالَّ يركوا أس��واق 
البورصة يف بالدهم حرة، تتعامل كيف تش��اء من عقود وصفقات، س��واء أكانت جائزة أو حمرمة، وأالَّ يركوا للمتالعبني 
باألس��عار فيه��ا أن يفعلوا ما يش��اؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق املش��روعة يف الصفقات ال��يت تعقد فيها، ومينعون 
العقود غري اجلائزة شرًعا، ليحولوا دون التالعب الذي جير إىل الكوارث املالية، وخيرب االقتصاد العام، ويلحق النكبات 

بالكثريين، ألن اخلري كل اخلري يف التزام طريق الشريعة اإلسالمية يف كل شيء، قال اهلل تعاىل: نثچ چ چ چ 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑمث )األنعام(.

واهلل سبحانه هو ولي التوفيق، واهلادي إىل سواء السبيل. وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز. نائب الرئيس: عبداهلل عمر نصيف.

األعضاء: عبداهلل العبد الرمحن البس��ام، صاحل بن فوزان بن عبداهلل الفوزان، حممد بن عبداهلل بن س��بيل، حممد حممود 
الصواف، حسنني خملوف )غائب(، مصطفى الزرقا، صاحل بن عثيمني، حممد سامل عدود )غائب(، حممد رشيد قباني، 
حممد الشاذلي النيفر، أبو بكر حممود جومي، عبدالقدوس اهلامشي الندوي، حممد رشيدي، اللواء حممود شيت خطاب 

)مل حيضر(، أبو احلسن علي احلسين الندوي )مل حيضر(، مربوك العوادي )مل حيضر(.
مقرر جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي: حممد أمحد قمر.
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و�رشاء الالعب ملو�سم معني باأجر معني اإجارة؛ الأنه عمل بزمن.
وال ي�س��رتط الفوز؛ الأنه غري من�س��بط، فاإن �رشط فالعقد باطل؛ الأنه �س��مله مانع التغرير 

واجلهالة كا�سرتاط ال�سفاء على الطبيب.
ويجوز مع االإجارة املعينة الرتا�سي على حتفيز م�رشوط يف العقد عند الفوز، وهي جعالة.

وما يدفع لفوز اأحد الفريقني عقد جعالة مباح.
والعق��د على البث الحصري للفعاليات عرب اأي و�س��يلة اإعالمية جائز؛ الأنه جتارة معتربة 

يف الع��رف التج��اري العامل��ي االآن، ف�س��ملها احل��ل نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث 
)النساء:29(.

والعقود الفنية املسرحية والدرامية كذلك اإال اإن ا�ستملت على حمرم.

وكذا العقود السياحية واإدارة الفنادق على اأ�سل اجلواز اإال يف حمرم كتقدمي اخلمر وال�سياحة 

اجلن�سية.
وش��راء اإلبل يف أس��واق مزاين عقد جتاري مق�س��ود الربح جرى عليه التعامل، ف�س��مله 

ڤڤمث  ڤ  ٹ  ٹ  نثٹ  وك��ذا  )النس���اء:29(،  ڃڃمث  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  نثڦ 
)البقرة:275(، ويرجع التحرمي اإىل �س��يء اآخر هو االإ���رشاف والتبذير اأو الفخر واخليالء، وكذا 

يقال يف �رشاء الطيور.
ويجري مثله يف عقود املزاد أو البيع على أرقام مميزة للتلفونات والسيارات.

فاإن كانت للتجارة جازت بهذا النظر، اأما بالنظر اإىل من ي�سرتيها فاإن كان له مق�سد �سحيح 
من جتارة جاز، اأو بال معنى �سوى الفخر واخليالء �سارت من الكبائر، فاإن مل يكن ذلك فهي 

���رشف وتبذير منه��ي عن��ه نثۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ 
حئ مئىئمث )اإلسراء(.
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النظام املالي الثالث: نظام الحماية

نظام الحماية املالية نظام راجع اإىل اإقامة املق�سد ال�رشعي »حفظ املال«.

أنواع الحماية المالية:
وتتنوع احلماية اإىل حماية تعاقدية، وق�س��ائية، ومدنية، وتوثيقية، وحماية �س��د الطوارئ، 

وحماية اإ�سالحية.
ٌط كمال االأهلية للعاقدين؛ فال يبيع مكره، وال وجمنون، وال �س��بي، وال  اأما التعاقدية َف�رَشْ

غري را�سد.
ت. وال يباع بعقد تغرير اأو جهالة فاح�سة، اأو عقد فيه �رشر عام اأو غ�س وخداع وقد مرَّ

واأما احلماية الق�س��ائية: فال متلك االأموال اإال باالإثبات والبيانات العادلة »البينة على املدعي 
واليمني على من اأنكر«)1(.

وُيْلَزم املختل�س والغا�س��ب بالرد وال�س��مان، وللقا�س��ي التعزير، وال�سارق اإن ثبتت جنايته 
ب�رشوطها وو�سل اإىل احلاكم اأقام عليه حد ال�رشقة، وكذا الناهب بقطع الطريق، واحلجر على 

. ال�سفيه واملفِل�ِس، والنظُر الأموال اليتامى والُق�رشَّ
واأما املدنية فمنها: حفظ اللقطة، وحترمي الغ�سب والنهب.

اأم��ا التوثيقي��ة فمنها: كتاب��ة الديون، والره��ن، وال�س��مان، والكفالة، واالإ�س��هاد، وتوثيق 
العقود.

واأما الطارئة: فالرد بالعيب، وو�سع اجلوائح، وف�سل نزاع املتعاقدين.
اأما االإ�سالحية: فتحرمي االإ�رشاف والتبذير، ووجوب حفظه باإ�سالحه واإدارته ال بكنزه.

فلنتكلم على مهمات الباب بدءاً باحلجر على ال�سفيه فنقول:
- الحجر:

أما الحجر على السفيه فاأ�سله الن�س نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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والسفه هو عدم الرشد يف الت�رشف املايل، وال يقرتن بالبلوغ، فقد يبلغ غري را�سد ماليا.
وفر�س لذلك اختبار الر�س��د لليتامى حني البلوغ؛ فاإن ظهر الر�س��د دفع له ماله واإال انتظر 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  نثې 
يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ىئی  ىئ  ېئىئ 

حت خت متىتمث )النساء(.
والحجر على السفيه نوعان، فمنه مدين: فيمنع من متكينه على اإدارة مال حتى مال نف�سه. 

وق�سائي: وهو بحكم القا�سي اإن ا�ستدعى االأمر ذلك.
واالأمر يف املنع مطلق نثڭ ڭمث ليعم املنع ق�س��ائيا اأو مدنيا، فاإن مل يتم املنع اإال بالق�ساء 

رفع.
واالأم��وال التي ال ُتْدفع لل�س��فيه ه��ي: ما كان معتربا تقوم به اأمور احلي��اة، ويوؤخذ هذا من 
نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث، اأي: تقي��م حياتكم و�س��وؤونكم، فخرج بهذا الو�س��ف االأموال التي ال 

�ساأن لها عرفا.
وقلن��ا »عرفا« الأن م��رد معرفة مقدار املال ونوع��ه الذي تقوم به االأم��ور راجع اإىل العرف 

نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(.
وال بد من معرفة العدول العارفني امل�س��هود لهم باملعرفة، باال�ستفا�س��ة وال�سهرة اأو بقبول 

قولهم يف ذلك؛ الأن امل�ساألة هنا حكم ف�نثەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث.
ومن الن�س نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث )النساء:5(، يفهم من هو ال�سفيه وما 

اأحكامه.
فتعري��ف الس��فيه املقصود يف النص هو: كل من يف يده ما يقي��م به حياته من املال ومل 

يقمها؛ الإهمال، اأو اإتالف، اأو اإنفاق يف غري نفع.
فقولن��ا »م��ن يف ي��ده.. الخ« مل نقل من ميل��ك، الأنه قد يك��ون يف يده من م��ال غريه جتارة 

كم�ساربة.
وقولن��ا »م��ا يقيم به حياته«؛ ليخ��رج اإن كان يف يده مال قليل ال يقيم ب��ه حياته وهو الفقري 

وامل�سكني ونحوهم.
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اأو كان يف ي��ده م��ال كثري لكن��ه ال حق له يف اإقامة حيات��ه به؛ الأنه مملوك لغ��ريه وديعة اأو 
اأمانة.

واخرتنا لف��ظ »يقيم به حياته« الأنه ماأخوذ من الن�س نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈمث، اأي: ما تقومون 
به يف احلياة.

وال يقوم االإن�س��ان اإال مبال معترب، واملال الذي تقام به احلياة غري املال التي تقوم بها االأرزاق 
املعي�س��ية والك�سوة ونحوها فا�س��تثناها الله؛ الأنها �رشوريات نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉېمث )النساء(.
وقولنا »ومل يقمها الإهمال« اأي: اأهمله فلم يحفظه حتى هلك، اأو �ساع، اأو انعدمت فائدته.

وقولنا »اأو اإتالف« كاأن ت�رشف فيه مبا يتلفه من اال�ستعماالت غري االآمنة.
وقولنا »اأو اإنفاق يف غري نفع« وهو كل ما ال يعترب منفعة معتربة يف احلياة.

وهي املنفعة التي و�سع لها هذا النوع من املال.
وهي »قياما« اأي اإقامة احلياة �سخ�سية، اأو جمتمعية، اأو اأكث من ذلك.

أقسام الناس في إدارة المال:
والنا�س يف املال اأربعة اأق�سام: فمنهم را�سد اأمني، ومنهم را�سد غري اأمني، ومنهم �سفيه اأمني، 

ومنهم �سفيه غري اأمني.
واخللل يف اإدارة االأموال ياأتي من هذه الطرق.

فالر�سد هو القوة واخلربة على اإدارة املال، واالأمانة عدم اخليانة.
وهما اأُوىل �س��فتني للتعامالت الوالئية املالي��ة نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث 

)القصص(، نثچ چ چ چمث )يوسف(.
فاحلفظ عدم اخليانة، والعلم هو الر�سد وعدم ال�سفه.

واأقبحهم ال�سفيه غري االأمني، واأف�سلهم الرا�سد االأمني.
ويليه االأمني غري الرا�س��د يف اإدارة املال وحفظه، ويليه اخلائن الرا�س��د؛ فهذا يدير املال الذي 

يف يده من حق غريه بالر�سد ملا ي�سلح لنف�سه وال ي�سلح للنا�س.
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ومنهم الوالة املختل�س��ون والَغالُّون والذين كونوا ثروات الأنف�سهم بخيانة اأموال يف اأيديهم 
للغري، فهذا را�سد ماليا غري عدل بل فا�سق مف�سد.

واأما ال�سفيه اخلائن فيخون ما يف يده وال ينتفع به ل�سخ�سه، وهو يف االإثم اأقل من ال�سابق؛ 
الأن االأول اأ�س��لح حاله املايل فجمع ثروة من االإف�س��اد يف مال الغري، فعمل على خالف ما هو 
ي�ستطيعه من اإ�سالح املال بح�سب العقد بخالف ال�سفيه اخلائن فال ي�ستطيع اأ�سال اإدارة املال، 

فاملال �سائع على كل حال، وعلى من دفع له املال اإثم.
ن من اإدارة االأموال، لكن ميكن من الرزق املعي�سي فيها بنحو  اأما االأمني غري الرا�سد فال مُيَكَّ

وظيفة ي�ستطيع عملها منا�سبًة له غري خارجة عن قدراته.
واأما االأمني الرا�سد فهو املق�سود �رشعا اأن ُيوىلَّ يف اإدارة االأموال وحفظها.

والن�س منطوقا ومفهوما ي�س��مل التعامل مع جميع هذه االأ�سناف نثڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(.

فالرا�س��د العدل يوؤتى االأموال حفظا واإدارة، وال�س��فيه اخلائن ال يعط��ى ال حفظا وال اإدارة، 
ولكنه يرزق فيها.

واإمنا جاء الن�س نثۋمث ومل يقل »منها« لي�سمل اإمكان توفري عمل منا�سب له يف ذلك املال، 
وي�سمل الهبات وال�سدقات والكفاالت واالإعانات.

ولي�سمل التعامل معه بيعا و�رشاء حلاجياته، فلو قال »منها« لكان يعطي منها هبة اأو �سدقة 
وملا �سمل ما ذكرنا.

ف���نثۋمث اأ�س��مل؛ الأنها ظرفي��ة، اأي اجعلوا رزقهم يف هذه االأم��وال اأو يف ذات ال�رشكات 
والعقارات والتجارات ورزقه فيها مبا ينا�سب.

ف��اإن كان م��ن نوع ال�س��فيه اخلائن وهو فقري اأعط��ي من الزكوات والهب��ات، وجعل له يف 
االأموال حق معلوم.

واإن كان م��ن نوع ال�س��فيه االأمني فقد يعطى من الزكوات، وق��د يعطى فيها رزقا بوظيفة 
وعمل ينا�س��ب هذا الو�س��ف، واإن كان را�س��دا خائنا فال يوظف فيها مبا ميكنه من اخليانة، واإن 

ن من االأموال اإدارة وحفظا. كان فقريا اأعطي، واإن كان را�سدا عدال ُمكِّ
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وق��د يجع��ل الأحد هذه االأق�س��ام �س��هم يف االأموال يدر علي��ه دخال دائما، وهذا ما ي�س��مله 
نثٴۇ ۋمث.

ويف هذا الن�س االإلهي من �س��ور احلياة والتعامل ما ال يت�س��ع ذكره هنا؛ الأن الن�س ي�سمل 
�سور احلياة يف هذا الباب)1(.

1- وصور احلياة املفرضة األصلية يف التعامل املالي كثرية ونذكر أصوهلا:
فاألوىل: األسرة ومكوناتها من زوج وزوجة وأبناء، وهو يشمل الوالدين وأبناءهما وأبناء أبنائهما وزوجاتهم.

والثاني��ة: األقرب��ون م��ن اإلخ��وة وآباؤه��م واألعم��ام وأبناؤه��م وه��م نثىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئمث 
)األنفال:75(.

والثالثة: اجلار نثۀ ۀ ہ ہ ہمث )النساء:36(.
والرابعة: الصاحب نثہ ھمث )النساء:36(.

واخلامسة: اليتامى.
والسادسة: الفقراء واملساكني وابن السبيل والسائلني »الشرائح الضعيفة«.

السابعة: العموم.
فأما األسرة فالصغار، وهم من مل يبلغ النكاح ال يعطون املال الذي جعله اهلل قياما لألسرة أو للوالد أو للوالدة.

فال يعطون دخل األس��رة ليتولوا اإلنفاق على األس��رة منه طوال الش��هر إال إن كان ش��يئا منه تدريبا ملن بلغ أهلية 
التدريب؛ ألن تعليم الولد اإلدارة املالية الشخصية مبا ينفعه يف حياته قصد الشرع طلبه نثې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )النساء:6(، واالبتالء هو غاية التدريب على املال وصوال إىل تقيق الرشد.
وملا كان األب يدرب أبناءه جبلة كحُلَِّف ولي اليتيم بتدريبه ديانة.

وال يس��لم للطفل أو البالغ غري الراش��د بيتا مستقال يسكن فيه؛ ألنه مال هام مما تقوم به احلياة، وال تدفع له وثائق 
األموال وبصائر العقارات استقالال إال تدريبا حمدودا يف غري إمكان تضييع.

وال تدفع للطفل أو البالغ غري الراش��د س��يارة لقيادتها اس��تقالال، إال إن كانت مما ال يدخل يف املال الذي هو نثۈ 
ۈمث.

أما إن كانت مصدرا للرزق أو للتجارة أو لتسيري األمور فال.
ويعطى للتدريب فإن فطن استقل.

وال نعين بالتدريب السواقة، بل التعامل مع السيارة باستعمال آمن.
وأما الزوجة فإن كانت راشدة مدبرة دفع هلا ما تدير به أمور األسرة وإال فال، بل تدرب حتى ترشد ماليا.

وكذا الوالد أو الوالدة إن كان غري التدبري من شأنهما فيعطيان ما يكفيهما وجوبا وكل حبسب سعته.
وأما األقربون فحقهم من صلة ونفقة باملعروف والسعة ظاهر.
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فال ُيْدَفع ماٌل مما جعله الله قياما اإال لرا�سد اأمني.
واأما مال ال�س��فيه نف�ِس��ه، فال ي�س��ح اأن َيعاِو�َس به ماال هو قيام للحياة؛ الأنه اإيتاء لل�سفهاء 

املال الذي جعله الله لنا قياما.
فاملعاو�سة مع ال�سفيه حمجورة يف هذا النوع من املال؛ الأنه اإيتاء.

واأم��ا م��ا دون ذلك من البيع وال�رشاء فيما جرت به احلاج��ات وال�رشورات من اأكل و�رشب 
وك�س��وة ونحو ذل��ك فال مان��ع وهو مق�س��ود يف الن���س نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉېمث )النساء(.
ولل�س��فيه زواج الثانية والثالثة والرابعة اإال اإن كان ر�س��ده املايل يوؤثر على ر�سده االأ�رشي، 
ف��ال؛ الأنه �رشر متعد اإىل الغ��ري َفُيْدَفُع، ويكتفى بواحدة تدفع ال���رشر ونفقته ال حجر عليه 
فيها بالن�س نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېمث )النساء(، واإمنا ا�ستثنيت هذه االأمور 
من احلجر الأنها �رشوريات وحاجيات ال ت�س��تقيم احلياة اإىل بها، ونفقة زوجته ال تتعدى هذه 

ال�رشوريات واحلاجيات فكانت بنف�س املعنى.
وله احلج والعمرة تطوعا؛ الأن االإنفاق فيهما لي�س من ال�سفه.

وله ال�سدقة مبا جرت به العادات ال مبا خرج عنها مما يعترب من عادات غري الرا�سد؛ الأن ال�سدقة 
من غري ر�سد مذمومة �رشعا نثٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤمث )اإلسراء(.

والحجر عليه هو عدم اإيتائه االأموال تربعًا اأو معاو�سًة اأو مال نف�ِسه؛ بدليل منع ناظر اليتيم 
البالغ من دفع ماله اإال اإذا ان�ساف اإىل البلوغ الر�سد نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
حئ  جئ  ی  یی  ىئی  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت متىتمث )النساء(.
ويحق للقا�س��ي احلجر على ال�س��فيه الذي طراأ عليه ال�س��فه وعرف به، وذل��ك بالرفع اإليه 
من اأوليائه نثىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حبخبمث )األنفال(، وهذا 

عام، وهو من الن�سح له بحفظ ماله.
فاجتمع عليه حجران، حجر مدين وجمتمعي يف عدم اإيتائه اأموالهم التي جعل الله لهم قياما 

ال مبعاو�سة، وال بتربع. وحجر ق�سائي بحكم.
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ويرفع بحكم، اأو مبجرد زوال املانع؛ الأنه حكم معلل؛ فاإن زالت علته زال.
ورفعه ب�سهادة عدول عند قا�س، اأو باال�ستفا�سة بني النا�س.

- الغصب:
والغ�سب هو اأخذ مال الغري بغري حق.

وقولنا »مال الغري«: ي�سمل االأق�سام اخلم�سة للمال ح�سب تق�سيمنا: �سهمًا ونقداً وحقًا وعينًا 
ومنفعة.

. وقولنا »بغري حق«: �رشط؛ اإذ هو بحقٍّ حقٌّ
والغا�س��ب اإن كان على الطريق فحده احلرابة، وكذا لو غ�س��ب اأر�س��ا اأو �سيئا عنوة بنحو 

�سالح وتكرر منه.
وقولن��ا »تكرر من��ه« الأنه مفاد قول��ه تعاىل نثڇ ڍ ڍ ڌمث، الإفادة امل�س��ارع 
اال�ستمرارية. وينزع منه عنوة، ويجب اأن تتوىل ذلك الدولة دفعا للفتنة؛ فاإن مل تكن اأو كانت 
وعجزت اأو ق�رشت؛ فالتعاون عليه من املجموع؛ فاإن مل؛ فللرجل دفع الظلم عن نف�سه مبا هو 

مقر �رشع��ًا نثۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )الشورى(.

وا�ستعمال املغ�سوب م�سمون؛ الأن هذا هو مقت�سى العدل نثچ چ چ ڇ ڇمث 
)النحل:90(.

ف��اإن تلف لزمه املث��ل اإن كان مثليا اأو القيمة بالعدل بحكم عدلني خبريين لعموم داللة قوله 
تع��اىل نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث )املائ���دة:95(، فحك��م الله باملثلية عند 
االإتالف بحكم عدلني فاإن انعدمت املثلية فللعدلني التقومي؛ الأنه ال يدفع ال�رشر اإال باأحد هذين 

فتعينا ترتيبا، ولعموم نثچ چ چ ڇ ڇمث، وهذا منه.
واإن ا�س��تغله وك�س��ب به ماال فاملال كله للمغ�س��وب منه؛ الأن املنافع مملوكة كاالأ�س��ول، 

وتاأجريه��ا بدون مل��ك، وال وكالة وال والية اأكل بالباط��ل، وهو حمرم نثڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦڃمث )النس���اء:29(، فالغلة للمالك، ولي�س للغا�سب �س��يء منها، لعموم »لي�س 
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لعرق ظامل ح��ق«)1(، ولعموم نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦڃمث )النس���اء:29(، وطريق 
الغ�سب باطل، وما ترتب على الباطل باطل.

ولو اأدخل ماله يف املغ�س��وب: كاأن زرع االأر�س املغ�س��وبة، فله قيمة احلبوب قبل الزرع، 
وما فعله بعد ذلك باطل ويحتمل اأال قيمة للحبوب الأنه اأهدرها بيده لعموم »لي�س لعرق ظامل 
حق«، ولو حكمنا له ب�س��يء لكان اأكال الأموال النا�س بالباطل، وهو حمرم؛ الأن اأتعابه وزرعه 

كله عن طريق الباطل وهو الغ�سب؛ فحرم مناوؤه الأنه عدوان يف مال الغري.
وكل اأكل منه حمرم �سواء اأكله الغا�سب مبا�رشة اأو حكمنا على �ساحب االأر�س املغ�سوبة 
اأن يعطيه الِعو�س عن الزرع، فالعو�س حرام؛ الأن املعاو�سات ال تكون اإال بتجارة عن ترا�س 
وال ترا�س��ي هنا بل هو اإجبار ناجت عن عدوان الغا�س��ب، وقد ق�سى ال�رشع باإهدار احلق لعرق 

الظامل، وهذا منه.
ولو اأدخل ماله يف املغ�س��وب وكان قبل اإدخاله ال ثمن له فهو باطل؛ الأنه لي�س له اإال ماله 
منفردا عن املغ�س��وب، الأن كافة الت�رشفات باطلة يف املغ�س��وب فال تق��ومي لها، زاد الثمن 

اأوال.
ولو اأدخل جهده فهو هدر ملا قدمنا.

ولو اأمر �س��احب املغ�سوب بخلع الزرع فله ذلك، وال تعوي�س لعموم ما تقدم »لي�س لعرق 
ظامل حق«، نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦڃمث )النساء:29(،.

ولو كانت خ�سبة يف دار اأو حجر فال يعو�س اإال القيمة؛ الأن االأ�سل يف هذه االأمور امل�ساحمة 
وعدم امل�ساحة، والت�سامح من مكارم االأخالق، وال�رشيعة جاءت لرعايتها بخالف ما لو كانت 
مما له خطر وثمن كبري ال يت�س��امح فيه عادة كمن بنى على االأر�س، فال يعو�س اإال بر�س��ى 

املغ�سوب منه.
والقاعدة اأن ال تقدير لعمل الغا�سب، بل هو هدر.

واأما ماله اإن اأدخله يف املغ�س��وب فاإن اأمكن اإزالته بال �رشر على املغ�س��وب كاإزالة الزرع 

1- تقدم احلديث وخترجيه.
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وهدم العمارة فهو االأ�سل وقد جاء يف الن�س »فاأمر بقلعها«)1(.
فاإن مل ميكن اإزالته اإال باإتالف املغ�س��وب، اأو االإ�رشار به �رشرا فاح�س��ا، فال حق له فيه الأنه 

هدر »لي�س لعرق ظامل حق«.
ولو حكمنا للغا�س��ب بتعوي�س لكنا اأجربنا املغ�س��وب منه على ذلك امل�ساف، وال بيع اإال 

بالرتا�سي وال ترا�سي هنا فهو باطل، فيكون الثمن اأكال الأموال النا�س بالباطل.
اأما اإن ترا�سيا فال مانع؛ الأنه �سلح وال�سلح خري.

فاإن كان الغ�سب يتعلق به اإنقاذ نف�س املغ�سوب كخيط للجراحة، اأو اأر�س مغ�سوبة دفعها 
للم�ست�س��فى �سمانا للعالج الطارئ لعدم قدرته؛ فاإن احلكم هو التعوي�س اإن فات، الأن فوته 

كان لطارئ اإنقاذ النف�س، وهي اأوىل من املال الإمكان تعوي�سه بخالف النف�س.
والأن املال يدفع به قبل النف�س بدليل االأمر باجلهاد باأموالكم قبل اأنف�سكم يف جميع الن�سو�س 

املقرتنة نثٻ ٻ پ پ پ پڀمث )التوبة:41(.
والأن اجلهاد املايل من مق�سوداته اإيجاد القوة الدافعة احلامية لالأنف�س.

واإن كان الإنقاذ حياة حيوان حمرتم؛ فالتعوي�س؛ الأن اإنقاذ نف�س احليوان املحرتم �س��دقة »يف 
كل كبد رطب اأجر«)2(.

والأن امراأة دخلت النار يف هرة حب�س��تها حتى ماتت جوعا، واأخرى �س��قت كلبًا فغفر الله لها 
وكانت بغيا، وهذه املعاين ال توجد يف غريها من االأموال.

فيجمع بني امل�سالح بالتعوي�س للمغ�سوب منه.
وبيع الغا�سب املال باطل.

ويجوز ملالكه بيعه اإىل طرف ر�س��ي بالبيع عاقاًل را�س��داً، �س��واء اأراد نزعه اأو ال، ا�ستطاع 
اأم ال، الأنه قد ي�س��رتيه لقطع اخل�س��ومة والنزاع ودرء الفتنة اإن اأمكن ح�س��ولها بال ق�س��د 

النتزاعه.
وهو غارم حينئذ يعو�س جوازا من الزكاة يف �سهم نثھمث.

1- تقدم احلديث وخترجيه.
2- سيأتي خترجيه بعد قليل.
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وقولنا »حينئذ«: اأي: اإذا ا�سرتاها ليدفع بها خ�سومة وفتنة ال لينتزعها.
فتح�سل اأن الغا�سب:

1- جهده هدر.
2- ماله امل�ساف هدر.

3- اإن اأمكن نزع ما غ�سبه بال �رشر للمغ�سوب منه جاز. هذا االأ�سل؛ الأن اإلزام املغ�سوب 
منه �س��يئا اإجباٌر واإكراٌه مبعاو�سة؛ وذلك ال يحل؛ فكان باطال نثڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦڃمث )النساء:29(.
والتزوير وسيلة للغصب، فحرمت، وباطل ما ترتب عليها.

فح��رم انتحال �سخ�س��ية موؤلف و�رشقة جهده، وكل ما ك�س��به منه املنتح��ل فهو للموؤلف 
احلقيقي، وجهده هدر بل يلزمه تعوي�س تعزير اإن اقت�سى االأمر ذلك.
وتزوير ختم ترتب عليه �سياع حق اأو ك�سب هو يف معنى الغ�سب.

وكذا تزوير وثائق االأمالك. ومن اأخذ عالمة جتارية الأحد بال اتفاق فهو غا�سب، وكل ربحه 
فهو للمالك، وكل �رشر اأحلقه وجب تعوي�سه، وال تعوي�س للغا�سب، الأنه »لي�س لعرق ظامل 

حق«.
والأن التعوي���س معاو�س��ة تفر�س على املغ�س��وب منه باالإجب��ار، فبطلت نثڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦڃمث )النساء:29(، اإال اإن ترا�سوا بال�سلح.
واالختال�س من املال العام اأو غريه يف معنى الغ�س��ب؛ الأنه اأخذ الأموال النا�س بالباطل وال 

فرق اإال اأن العرف ق�سى يف الغ�سب باأنه عنوة وذاك خفية اأو بحيلة.
ولكن االأثر واحد ي�سمله عموم نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦڃمث )النساء:29(.

وحد الغاصب حد الفس��اد باالختيار؛ الأنه مف�س��د يف االأر�س، واأقل��ه النفي، اأي الطرد، اأو 
احلب�س، مع ال�سمان للمغ�سوب وثمراته.

وكل خمتل�س للمال كذلك، الأنه �س��عى يف االأر�س ف�س��ادا ال اإ�س��الحا، فاإن اأخذ املال بقطع 
الطريق فهو من اأعلى الف�س��اد يف االأر�س، وحده باالختيار امل�سلحي اأو املعادل لفعله نثچ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
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ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ںںمث )املائدة(.

واإمنا قلنا »باالختيار«؛ الأن »اأو« يف الن�س تقت�سي ذلك.
وقلن��ا »امل�س��لحي اأو املعادل لفعله«؛ الحتم��ال الن�س، فاإن اأمكن اجلم��ع بني االحتمالني يف 
احلادثة كان اأجمع للمراد من داللة الن�س، واإن مل ميكن فينظر اإما بامل�س��لحة بح�س��ب اقت�ساء 

احلادثة اأو ينظر بجنايته املعادلة ملا يف الن�س من قتل اأو �رشقة وغريهما.
وأما الس��رقة فحده��ا نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤڤمث )املائدة(، وهو عادًة: َمْن اأََخَذ مااًل للغري حمرزا.
وال قطع عندي اإال مبا كان يعدل ن�سف الدية؛ الأن الله جعل مقابل اليد املال املك�سوب والباء 

لي�س��ت �سببية واإال جلاز يف اأدنى �سيء، بل هي للمعادلة واملماثلة كقوله تعاىل نثہ ھ ھ 
ھ ھمث )السجدة(، ونثی ی یی جئ حئمئمث )األنعام(.

فلم يعاقب الله مبجرد اأي ظلم بل مبا يقابل ا�ستحقاق العقوبة.
وال اأعلم حديثا �سحيحا �رشيح الداللة يحدد الن�ساب، مما اأدى اإىل ا�سطراب اأقوال العلماء، 
ما بني قاطع باأدنى �سيء وما بني حمدد على خالف بينهم، فتبقى املعادلة اإىل الق�ساء مع جواز 

اإ�سقاطه بعفو �ساحب املال، اإال اإن ثبت القطع بتاأويل حديث »هالَّ كان قبل اأن تاأتوا اإيّل«.
وثبوته يقينا يكون باإثبات اأنه å قطع ال�سارق يف تلك احلادثة مع تنازل امل�رشوق منه؛ الأن 

هذا التنازل �سبهة قوية، واحلدود تدراأ بال�سبهات.
والأن الل��ه �رشع التنازل يف الق�س��ا�س يف النف�س فما دون ق�سا�س��ا، ودية؛ وقتل االأنف�س 

اأعظم من باب ال�رشقة فكيف ال ي�سح التنازل.
فالظاهر اأن قوله å »هال قبل اأن ت�سلوا اإيّل« اإمنا هو داللة على ما كان االأ�سل �سرتا عليه 
ال اأنه داللة على اأنه نفذ احلد. والأنه االآن يف مو�س��ع تدفع احلدود فيه بال�سبهة باإجماع، وهذه 
اأقواها، الأن العفو اأ�سقط حد الق�سا�س يف النف�س ويف الع�سو، فاأوىل منه اإ�سقاط حد القطع 

بالعفو؛ الأنه اإذا اأثر يف النفو�س ففي االأموال اأوىل.
فيلحق حد ال�رشقة بغريه من احلدود يف هذه القاعدة.
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وال اأذكر االآن ن�س��ا �س��حيحا �رشيحا يدل اأنه قطع يف تلك احلادثة ف��اإن اختلفت الروايات 
اأورثت ال�سبهة)1(.

أما الضمان والكفالة:

فال�سمان اإما على االأموال، اأو على من تعلقت بهم االأموال من االأ�سخا�س.
فاأم��ا االأوىل: فه��ي اأن اأموال النا�س حمفوظة بحفظ ال���رشع، فمن اأهدر احلفظ فقد اعتدى، 

والعدوان حمرم نثۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ییمث )البقرة(.
وال يجوز اأن ت�س��ل اأموال النا�س اإىل بع�س��هم اإال بطريق من طرق خم�س: معاو�س��ُة بيع 
اأو جتارة. اأو معاو�س��ة اإكرام وتعوي�س وهي ما ال يق�س��د به الربح. اأو طريق التربع والتربر. 
اأو طريق الفر�س ال�رشعي كاملواريث والزكوات واالإنفاقات. اأو طريق االإرفاق وهي ت�س��مل 

اللقطة والوديعة.
وكل طريق غري هذه لو�س��ول اأموال النا�س اإىل بع�س��هم فهي حمرمة؛ الأنها اإما غ�سب، اأو 

�رشقة، اأو خيانة، اأو خداع وغ�س.
و�سواء و�سل اإليه بهذه الطرق: �سهمًا اأو نقداً اأو عينًا اأو حقًا اأو منفعة.

أنواع الضمان:
وال�سمان وارد لالأموال يف جميع هذه الطرق.

ف�س��مان التجارة ما اأتلفه امل�س��رتي حال ال�سوم وما اأتلفه امل�س��ارب وامل�ستاأجر واالأجري يف 
العمل اأو النقل، وما اأتلفه الوكيل التجاري، و�سمان الدرك، و�سمان العيب، و�سمان اجلودة، 
و�س��مان توفري غيارها و�سيانتها، و�سمان ال�سالحية، و�س��مان املوا�سفات املطابقة، اأما ما 

كان يف االإرفاق ف�سمان الودائع، و�سمان املرهون، و�سمان العواري.
واأما ال�سمان على االأ�سخا�س: ف�سمان ح�سوري، اأو �سماٌن جتاري م�سلم اأو خطاب بنكي، 

1- ث��م تتبع��ت طرق هذا احلديث، أعين حديث »فهال كان قبل أن تأتيين« فوجدت اختالف األئمة فيه، فمنهم 
من أعله باالضطراب. وأما حديث »أميا حد بلغين فقد وجب« فأعله الدارقطين باإلرس��ال. وقال عبد احلق -كما 
نقله عنه ابن امللقن يف البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الش��رح الكبري )652/8(: ال نعلم يتصل 

من وجه حيتج به. قلت: وما ذهبت إليه هو ما رجحه اإلمام أبو حنيفة عليه رمحة اهلل.
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ولنبداأ بال�سوم فنقول:
ضمان الس��وم يكون بتلف ال�سلعة يف يد امل�س��رتي حال امل�ساومة، فالواجب فيها القيمة ال 

املثل؛ الأنها مو�س��وعة يف ال�س��وق على ذلك اأي: بيعها بالقيمة؛ والأن العادة التجارية جرت 
على هذا والعادة حمكمة؛ فال يكلف املثل ولو كانت ال�سلعة مثلية، اإال يف غري املعرو�س للبيع 
كم��ن اأتلف م��اال الآخر غري معرو�س للبيع بعمد اأو بخطاأ، الأن املق�س��ود منه اقتناوؤه، فيكلف 

باملث��ل ثم القيمة عن��د التعذر، ودليل ال�س��مان قوله تع��اىل نثڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦڃمث )النس���اء:29(، وحدي��ث »طعام بدل طع��ام واإناء بدل اإناء«)1(، وحدي��ث »اإن اأموالكم 

عليكم حرام«)2(.
ووجه اال�ستدالل باالآية حترمي اأكل املال بالباطل، والباطل هو ما مل يكن بعو�س اأو بر�سا من 
غري عو�س كهبة، واالإتالف يف حال ال�س��وم وغريه لي�س مبعاو�سة وال هبة، فاإن اأهدرناه �سار 
اإتالفا الأموال النا�س بالباطل فوجب ما كان له من العو�س يف املعاو�سة ال�سحيحة املماثلة اأو 

القيمة، والأن الله اأمر باملثل يف جزاء ال�سيد واأحال يف التقدير باحلكم على عدلني.
ومق�س��د ال�رشيعة حفظ االأموال، وال�س��مان للمتلفات خادم اأ�سيل لهذا املق�سد؛ الأن عدم 
الت�سمني ينق�س مق�س��د ال�رشع يف احلفظ، ويوؤدي اإىل اإهدار حرمة االأموال واأكلها بالباطل 

وهذا خالف الن�سو�س واملقا�سد.
واإمنا يكون ال�سمان بالعدل واالإح�سان لعموم نثچ چ چ ڇ ڇمث )النحل:90(، 
فمن اأتلف حال امل�س��اومة التجارية �س��من الثمن؛ اإذ هو مق�س��ود التجارة؛ والأنه حمل اتفاق 
البائع وامل�س��رتي؛ اإذ االأول ال يريد من التجارة اإال حت�سيل اأثمانها. والثاين اإن اأبى كلف باملثل 

املطابق، واأدى ذلك اإىل �رشائه لها من اآخر بثمن، فرجع االأمر اإىل دفع الثمن فيدفعه اأوال.
هذا عند الت�ساحن والت�ساح؛ فاإن ترا�سيا على الثمن اأو املثل جاز؛ الأن مق�سود ال�رشع حفظ 

االأموال وعدم االإ�رشار، وقد حتقق.
ويحكم بينهما عدل عارف بالثمن، اأو القيمة ال�سوقية اإن اختلفا؛ فاإن مل ير�س البائع بالثمن 

1- تقدم خترجيه.

2- تقدم خترجيه.
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اأو امل�س��اوم املتلف فال يلزم غري املثل املطابق باأي ثمن؛ فاإن ع�رش وجوده، اأو لي�س من املثليات 
اأج��رب الطرفان على تقومي عدلني عارف��ني؛ الأن ال�رشع اأرجع التقومي يف اإتالف ما يحرم اإتالفه 
اإىل عدل��ني نثۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث )املائ���دة:95(، 

والأن هذا قاطع للتنازع، فتعني طريقا؛ الأن ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب.
أم��ا ما تلف يف املضاربة: ف��اإن اأتلفه اأجنبي فهو هنا على العامل؛ فاإن اأهمل العامل متابعة 

الت�سمني فهو �سامن؛ الأنه مفرط.
اأما لو كان االإتالف من جهة عامل امل�س��اربة؛ فاإن كان بتفريط فهو �س��امن بال خالف على 
االأ�س��ل، واإن كان بال تفريط كاأن غرفت ال�س��فينة، اأو احرتق املحل، اأو انقلبت الناقلة، وال يد 
له يف تفريط فال �سمان عليه؛ الأن هذه من اجلوائح التي يقع االبتالء بها، فاإن ظهر تفريط اأو 

ن، وال يثبت ذلك اإال بالبينات العادلة. مِّ خيانة �سُ
وأم��ا ضمان املس��تأجر لل��دار اأو االأر�س اأو العرب��ة اأو الناقلة، وكذا كل منقول م�س��تاأجر، 
فال�سمان فيه عند التفريط بال خالف؛ الأنه االأ�سل، والأنه ماأذون له يف املنفعة بعو�س ال يف 
االإ�رشار بالعني �رشرا فاح�س��ا؛ فكان تعديا اإال اإن جرت العادة على عدم الت�س��مني مطلقا، اأو 
يف اأم��ور معينة، فالعادة حمكمة الأنها قائمة على الرتا�س��ي امل�رشوط عرفا نثڃ ڃمث 

)األعراف:199(، نثڤ ڤ ڦڦمث )الطالق:6(.
وما جرت به العادات من ال�رشر اأثناء االنتفاع فهو هدر؛ الأنه عادًة ال ميكن ا�س��تيفاء املنفعة 

املعاو�س عليها اإال ب�سيء من ال�رشر؛ فاإن فح�س فقد خرج عن العادة؛ في�سمن.
وكذا لو �رشط يف العقد ال�سمان فهو �سامن، الأن ال�رشط جزء من العقد؛ فوجب االإيفاء به 

نثڑ ککمث )املائدة:1( اإال ما ال ميكن ا�ستيفاء املنفعة اإال به.
بخالف امل�س��اربة، فال ي�س��رتط وال ي�س��ح �رشط الأدائه اإىل �س��مان اخلروج من اخل�سارة 
ل�س��احب راأ���س املال مطلقا، �س��واء خ�رش العام��ل اأو ال، وهذا باطل؛ الأنه ���رشر فاح�س على 

العامل.
وأما ضمان األجري املشرتك اأو االأجري العام فعلى االأ�سل اأنه ي�سمن.

اأم��ا االأجري اخلا�س فال؛ الأن يده مع يد �س��احب امللك م�س��رتكة، وال ت�س��مني مع ا�س��رتاك 
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االأيدي)1(، وهنا جتري قاعدة: االأجر وال�سمان ال يجتمعان.
والوكيل بأجرة أو بغريها اإن قب�س ملوكله �س��يئا ثم تلف يف يده فمحل حكم االأ�س��ل الذي 
ه��و ال�س��مان، اإن كان بتفريط �س��من، اأو كان بال تفري��ط فهو ق�س��مان: اإن كان خارجا عن 
العادة كاأمر ال مدفع له وال ت�س��بب له من طرفه كح�سول انقالب �سيارة هو فيها ومعه املال 

املقبو�س فتلف جراء احلادث فال �سمان.
اأو كان هو من فعله كاأن كان هو ال�س��ائق؛ فيدفع ال�رشر عنهما بقدر االإمكان �س��لحا؛ الأن 

الله ياأمر بالعدل واالإح�سان، وهذا منه.
وأما ضمان الدرك فهو: �سمان ال�سلعة من ظهور عيب اأو ا�ستحقاق وهو جائز؛ فاإن ح�سل 
�س��مان الدرك فهو ج��زء من العقد املاأمور باالإيفاء به، ومنه �س��مان املطابقة للموا�س��فات، 

و�سمان ال�سيانة، وال�سالحية واجلودة وتوفري قطع الغيار.
وقاعدة الضمان خالصتها اأن االأ�س��ل يف االأموال ال�س��مان، وما تلف على خالف العادات 
فيه فهو م�سمون؛ الأنه يغلب فيه التفريط؛ الأن ما تلف والعادة عدم تلفه فالتفريط ظاهر، وما 

جرت العادة على اإمكان اإتالفه كثريا فينظر اإىل العادة يف الت�سمني.
الأن ما كث ح�سوله واأ�سبح عادة يكون تعامل العادة معه بالت�سمني اأو عدمه هو ما ترا�سى 

النا�س عليه؛ فيعمل به.
والغالب الرتا�سي على ما يت�سامح فيه اأنه ال �سمان.

والغالب الرتا�س��ي على �سمان ما ال يت�س��امح فيه من االأموال عادة؛ لكونها تعود بال�رشر 
الفاح�س على مالكها.

وقاع��دة أخرى هي: كل مدع للتلف بال �س��مان فهو خالف االأ�س��ل؛ وعليه البينة لعموم 
»البينة على املدعي«.

وضمان الرهن إن تلف هو االأ�سل، وي�سمن باملثل اأو القيمة.

وك��ذا االأ�س��ل يف الودائ��ع؛ الأن التلف خ��الف اأداء االأمانة؛ فاأوجب النظ��ر يف التفريط من 
عدمه.

1- وقد تقدم يف نظام االستثمار ويف اإلجارة ويف الفقه الوظيفي.
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وجتري فيها القواعد ال�سابقة.
وضمان العواري كذلك؛ فاإن ادعى التلف ثبت ال�س��مان؛ الأن مدعي التلف ملا يف يده كاملقر 

بال�سمان �سمنا؛ وال مدفع له اإال ببينة؛ الأنه مدع.
وأما الضمان على األش��خاص فهو عقد الآخر على اآخر مبال ي�سلم، اأو �سخ�س يح�رش، وهو 

واجب الوفاء؛ الأنه عقد ف�سمله عموم نثژ ژ ڑ ڑ ککمث )املائدة:1(.
وللم�س��مون له مطالبة من �ساء؛ الأن هذا هو مقت�سى العقد؛ الأنه لو �رشط عليه اأال يطالب 

اإال االأ�سيل فال�سمان باطل.
ولو �رشط عليه اأال يطالب اإال الكفيل فهو عقد حوالة باحلق من ذمة اإىل ذمة وقع الرتا�سي 

عليه، وهذا عقد مباح؛ فوجب االإيفاء به.
وأما ضمان اإلحضار فاملطالب به هو ال�س��امن؛ الأن هذا هو مق�س��ود العقد، ويجب اإلزامه 

عند لزوم االإح�سار لالأ�سيل املكفول عنه، ومل يح�رش.
اأو عند اإمكان عدم ح�سوره بفرار اأو نحوه؛ الأنه -اأي االإح�سار- حمل العقد وزمانه ومق�سوده.

أما اللقطة فهي مال ضائع يحل اأخذه ملن وجده على �سبيل التعريف.

واإذا كانت من بني اآدم فهي »لقيط« وهو الطفل الر�س��يع الذي يجده �س��خ�س، وال يعلم له 
اأب وال اأم.

فاللقطة �رشعت اأحكامها حمايًة ملال النا�س من ال�سياع ولو قلت.
ويجب ملن وجدها تعريفها �سنة اإن كانت ماال من غري املحقرات.

ويعرفها مبا يحفظ حق الغري.
ف��اإن ج��اء مدع للملك �س��ئل عن بيان اأو�س��اف ال يعلمها اإال من �س��اعت من��ه للن�س يف 

ذلك)1(.
1- أخرج البخاري برقم 2372 ومس��لم برقم 4595، واللفظ للبخاري عن زيد بن خالد Ê قال جاء رجل إىل 
رس��ول اهلل å فس��أله عن اللقطة. فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك بها 
قال فضالة الغنم قال هي لك، أو ألخيك، أو للذئب قال فضالة اإلبل قال مالك وهلا معها س��قاؤها وحذاؤها ترد 
املاء وتأكل الش��جر حتى يلقاها ربها. ويف لفظ ملس��لم برقم 4599 »فإن مل تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن 

جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه«.
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وال حد لالأو�س��اف؛ فاإذا مل ياأت �ساحبها بعد �س��نة؛ فهو باخليار: اإما اأن ي�ستهلكها فاإذا جاء 
�ساحبها يومًا �سمنها له باملثل، اأو القيمة للن�س)1(، واإما اأن يحفظها اأمانة.

وضال��ة اإلب��ل ال توؤخذ للن���س »معها �س��قاوؤها وحذاوؤها ت��رد املاء وال�س��جر حتى يجدها 

ربها«)2(.
وضالة الغنم تلتقط، فهي »لك اأو الأخيك اأو للذئب«)3(، ويجري فيها ما مر من االأحكام.

ولم ينص على ضالة البقر الأنها ال ت�س��ل عادة لقرب مراعيها بخالف االإبل والغنم، فاإن 

فت. �سلت ُعرِّ
واللقط��ة م��ن املحقرات كال�س��وط ونحوه تع��رف ثالثة اأيام، ث��م يجري فيه��ا احلفظ اأو 

اال�ستمتاع وال�سمان للن�س)4(.
ويجوز اإن�س��اء مركز حلفظ اللقطة، واحلرم يف هذا وغريه �س��واء، وال مانع من االإعالن عن 

ال�سوال يف اأي و�سيلة اإعالمية.

1- تقدم قبل قليل.

2- تقدم قبل قليل.

3- تقدم قبل قليل.

4- تقدم قبل قليل.
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النظام املالي الرابع: نظام اإلنفاق وتوزيع الثروة

االإمكانات امل�سخرة يف ال�سماوات واالأر�س لالإن�سان مو�سوعة على ال�سواء نثٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀمث )لقمان:20(، نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث )البقرة:29(.
واملعي�سة على االأر�س مق�سومة نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )الزخرف:32(.

واملعي�س��ة معناها م�س��ادر العي�س؛ فكل يعمل يف جماٍل؛ فمنهم املعلم ومنهم ال�سائد ومنهم 
املزارع نثې ې ى ى ائمث، اأي يف املعي�سة حيث تكون بع�س الو�سائل اأرفع رفاهية 

واقت�سادا من بع�س، وهذا هو معنى نثى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئمث )النحل:71(.
وعلة الق�سمة هذه نثائ ەئ ەئ وئوئمث )الزخرف:32(، اأي ليكون بع�سهم م�سخرا 

خلدمة االآخر.
فالعلة لق�سمة املعي�سة ال لرفع الدرجات فقط اأو لكليهما)1(.

فاملعي�س��ة مق�سومة بني اخللق، وبع�سهم اأرفع درجة من بع�س يف ذلك؛ الختالف االأ�سباب، 
ولتحقي��ق حكمة اإلهية يف احتياجهم لبع�س، �س��واء يف ذلك ال�س��عوب، والقبيلة، واملجتمع، 

واالأ�رشة.
ومل جتتمع و�س��ائل املعي�س��ة كلها الأحد على وجه الكمال، ولن جتتمع اإال يف اجلنة، كما اأن 

موارد ال�سقاء ال جتتمع اإال يف النار)2(.

1- وهذه القس��مة اعتيادية حبس��ب الزمان، واملكان واجلغرافيا، ففي بلد حبرية يكون للصيد فيها رتبة وللثروة 
البحري��ة درج��ة على دول��ة ليس فيها حبر وال ث��روة. وأخرى فيها ذه��ب، وأخرى نفط وغ��از، ويف بلد الثروة 

احليوانية، ويف بلد الثروة اجلغرافية والسياحية، ويف بلد العلمية، ويف بلد الثروة الدينية، ولكلٍّ درجات.
2- فاقتضت املشيئة اإلهلية احتياج البشرية بعضها لبعض إجبارا مهما علت درجاتهم املعيشية. فال بد أن يكون 
الشخص تسخريا آلخر يعمل معه ضرورة بالنظر الكلي العام، أو بالنظر اجلزئي اخلاص حيث يكون شخص موظفاً 
آلخر؛ فيفرض على ذلك معيش��ة لآلخر بهذا اإلجبار، ويفرض على اآلخر تقديم ما عنده لآلخر إجبارا للتعايش. 
ه��ذا ه��و فقه اآلية، ومن فهمها على غري هذا الوجه فقد زلت قدم فهمه. فهذا التوزيع التس��خريي إجباري على 

البشرية مجيعا؛ ليحتاج بعضهم لبعض.
فاإلجبارية املعيش��ية هي التخصص املعيش��ي الذي ال يوجد عند اآلخر؛ لعلة بقاء احلاجة بني اخللق؛ ليجري 
بينهم التعامل الس��لمي طلبا للحاجة املعيشية اليت ليس��ت عنده. فبلد توفر الضروريات، وبلد توفر احلاجيات، 
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وال ب��د الإقامة احلياة من اإقامة ال�رشوريات واحلاجيات والتح�س��ينيات، وال ي�س��تطيع اأحد 
توفري هذه الثالث اإال بغريه، ومن غريه، ومع غريه، ويف غريه، فاالأوىل التعاون، والثانية التبادل 

واالأخذ والعطاء، والثالثة ال�رشاكة، والرابعة املجتمع والقبيلة وال�سعب والدولة واالأمة.
واألرض فيه��ا الكفاي��ة للب�رشية جميع��ا لقوله تع��اىل نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻپمث 

)إبراهي���م:34(، وقوله تع��اىل نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )فصلت(، وقوله 
تعاىل نثٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦمث )املرس���الت(، والكفت اأي ال�س��م، اأي �سمتهم 
اأحياء واأمواتا، ويلزم من هذا وجود الكفاية للب�رشية فيها؛ ال�ستحالة عدمها اأو نق�سها؛ الأدائها 
-حينئذ- اإىل تلف االأنف�س وهذا م�س��تحيل، الأنه خالف مق�س��ود ال�رشع من اال�س��تخالف يف 

االأر�س.
فدعوى نق�س املوارد باطلة ت�ستخدمها قوى الهيمنة للهيمنة.

والكفاية الب�رشية م�سرتكة بالتبادل على وجه املعاو�سة اأو غريها، فما فا�س من ال�رشوريات 
واحلاجيات يف موطن كان �رشورة اأو حاجة ملوطن اآخر.

وله��ذا فمقاطعة دولة يف مواردها ال�رشورية واحلاجية �رشر اإن�س��اين، والقرار ال�سيا�س��ي 
بذلك باطل، فاإن كان وال بد فاإمنا يكون مبقاطعة �سيا�س��ة الدولة كدولة ال ك�س��عب، فهو ظلم 

»يا عبادي اإن حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا«)1(.
واألرض موضوعة على اال�س��رتاك االإن�ساين نثڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہہمث )الرحمن(.
فهذه الغذائيات والنباتات االأربع �رشورية وحاجية وترفيهية ت�س��رتك فيها الب�رشية جميعا، 

وكل بلد اخت�ست بنوع يفي�س عنها يحتاجه االآخر.
- وفرة القوت تساوي الطلب:

وكل ما يف االأر�س مو�سوع على الكفاية التامة للب�رشية بالتقدير االإلهي نثۇ ۆ ۆ 

وبلد توفر الرفيهيات، وال توجد هذه الثالثةحُ جمموعًة كلها يف بلد، بل تتاج لغريها يف ذلك. وهكذا الشعوب، 
والقبائل، واألسر، واألشخاص.

1- تقدم خترجيه.
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث، فقدر القوت لكل من �س��األ الق��وت من ب�رش اأو حيوان اأو جن، 
دليل��ه قوله تعاىل نثۋ ۋمث اأي االأقوات م�س��توية مع الطل��ب)1(، فكل طالب للقوت 

واجد له ال كل حمتاج، واإال لقال »�سواء للمحتاجني«.
وه��ذا يعلل ح�س��ول الفقر باأنه ناجت ع��ن عدم الطلب، اإم��ا للعجز والق�س��ور من الطالب، 
اأو حل�س��ول موان��ع، وقد تكون املوانع نف�س��ية كالعي، اأو خارجية كاال�س��طرابات واحلروب 

واالإح�س��ار واجلوائ��ح ال�س��ماوية، وقد ق��ال الله �س��بحانه نثڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆۈمث  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

)البقرة(، فو�سف الفقري باأنه من ال ي�ستطيع �رشبا وال تقلبا يف االأر�س للرزق.
وهذا من تعليل احلكم مبنا�سب؛ اإذ عدم التقلب طلبا للرزق موؤد اإىل الفقر.

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  نثٱٻٻ  �س��بحانه  وق��ال 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿمث )قري���ش(. فجم��ع ب��ني توفر االأمن 

والغذاء والتقلب يف احلركة التجارية واالئتالف واال�ستقرار.
واملوانع ال�سابقة وجودها وعدمها ناجت عن الك�سب الب�رشي.

وكذا جميع الظواهر العامة ناجتة عن الك�س��ب الب�رشي �سالحا وف�سادا، قال تعاىل نثٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿٿمث )األع���راف(، وق��ال �س��بحانه نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(.
1- »س��واء للس��ائلني«.. ه��و متعلق مبا قبله، وهو ب��ارك، قدَّر، جعل على التنازع كما ق��رره غري واحد من أهل 
التفس��ري. وخالصة كالم أهل التفس��ري ال خيرج عن هذا، وعلى قراءة الرفع تكون اجلملة مبتدأة ملا س��بق مجيعا 

تقديره )وذلك سواء للسائلني(.
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما قاله ابن جرير الطربي يف تفسريه )390/20(: »سواء« بالنصب وقرأه أبو جعفر القارئ: 
)س��واء( بالرفع، وقرأ احلس��ن: )سواء( باخلفض. والصواب من القراءة يف ذلك ما عليه قراء األمصار، وذلك قراءته 
بالنصب إلمجاع احلجة من القراء عليه، ولصحة معناه. وذلك أن معنى الكالم: قدر فيها أقواتها س��واء لس��ائليها 
على ما بهم إليه احلاجة، وعلى ما يصلحهم. وقد ذكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: )وقسم فيها أقواتها(.
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فما من وفرة اأو �سح يف املوارد اإال ولالإن�سان فيه يد.
وفرض حال حصول الكوارث اإلنس��انية -�س��واء كانت حلروب اأو تقلبات مناخية- تعجيل 

االإنفاق، واالإغاثة للمت�رشرين لورود الن�س يف خ�سو�س ذلك نثڻ ۀ ۀہ ہہ ہ 
ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋمث )البلد(.

وقلنا »فر�س«؛ الأن دفع ال�رشر العاجل عن الغري واجب كلي كفائي.
فيجب القيام به على املجموع، وال ي�سقط الطلب واالإثم اإال بذلك؛ الأن ال�رشيعة جاءت لدفع 

امل�سار وجلب امل�سالح، وهذا منها.
وتقدم ب�سط هذا وغريه مما يتعلق به)1(.

- إمكانية الرفاهية للكل:
وحتقيق املعي�س��ة احل�سنة والطيبة ممكن للكافة بل اإىل الرفاهية بدليل نثٱٻ ٻ ٻمث 

)األعراف(، وبدليل نثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦمث )املائدة(.
اأما حتقيق الرفاهية الباذخة؛ فمتعذر للكافة؛ الأدائه اإىل تعطيل العامل و�سريه)2(؛ بداللة قوله 
تع��اىل نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈمث 

)الشورى(.
وقول��ه تع��اىل نثې ېېمث يف اآية اأخرى، ومل يق��ل »يقدر عليه« لبي��ان اأن احلالتني الأجل 

االإن�سانية واالإن�سان ال عليه)3(.
- معوقات الرفاهية البشرية وحصول البركات اإللهية:

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ 
ٺ ٿٿمث )األعراف(.

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱٻ 

1- انظر »فقه حقوق اإلنسان«.
2- لعدم حاجة البعض إىل بعض، وعند حصول احلاجة ال جيدها مبقابل وال بغري مقابل نظرا لعدم حاجة الطرف 

اآلخر للمعاوضة مما يضطر إىل أخذ ما يف يد اآلخر بالقوة فيفسد العامل، وحيصل البغي.
3- انظر »فقه حقوق اإلنسان« من كتابنا هذا.
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ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )املائدة(.

والربكات ال�س��ماوية واالأر�س��ية ه��ي اأعم من جمرد الوف��رة، بل ه��ي يف اجتهادنا حتقيُق 
مق�س��ودات احلياة بن�سبة عالية م�س��اعفة مقابل ن�سبة الك�سب واجلهد القليلة. وتف�سري ذلك 
اأن الوفرة املالية تعوقها اأفكار وت�رشفات اخللق وهي اأمور: ال�س��ح، واملنع، واحل�س��د، والبغي، 

والتكاثر، والكنز، واالإ�رشاف والتبذير.
فأما الشح واملنع فهما موؤديان ملنع احلقوق املتعلقة باملال وقد قال الله تعاىل نثی جئ حئ 

مئ ىئ يئ جبحبمث )احلشر(.
وأما املنع فحرمه الله بالن�س نثې ې ى ىائمث )القلم(، واخلري هو املال وغريه، وقد 

دمر الله ثروة اأ�س��حاب اجلنة ملا منعوا اخلري منها عن النا�س و�س��حوا عن اإعطاء احلقوق اإىل 
اأهلها، وق�ستهم معروفة من�سو�سة يف القراآن.

وأما الحسد ففيه ن�سو�س كثرية حترمه، وتاأثريه على التجارات والوفرة وتداول اخلري ظاهٌر؛ 

الأدائ��ه اإىل التقاطع والتداب��ر والكيد واملكر، وهذا موؤثر على احلي��اة عموما وعلى التجارات 
خ�سو�سا عند ح�سوله بني التجار وامل�ستثمرين.

وأما البغي املتعلق باملال فهو اأن يتخذ املال و�س��يلة للف�ساد يف االأر�س وللطغيان والعدوان 

وارت��كاب املاآث��م واجلرائ��م والفخ��ر واخليالء عل��ى اخلل��ق نثہہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 

ېېمث )القصص(.

والبغي هو العدوان والطغيان نثگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱمث )العلق(.
وقد بني الله يف �س��ورة الليل اأن البخيل امل�ستغني ماآله اإىل التع�سري والرتدي، وماآل املعطي 

��ّدق باجل��زاء من الله اإىل التي�س��ري يف الداري��ن)1(، نثہہ ہ ھھ ھ ھے  املُ�سَ
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇمث )الليل(.

1- يف تفسري البحر احمليط )363/8(: أي نهيئه للحالة اليت هي أيسر عليه وأهون وذلك يف الدنيا واآلخرة.
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وأما التكاثر فهو: نهم اجلمع، وهو يوؤدي اإىل كنز املال الأنه اإن تكاثر اإما اأن ينفقه اأو يكنزه، 

وذم الل��ه التكاثر؛ الأنه يلهي عن مقا�س��د احلياة اال�س��تخالفية نثژ ڑڑ ک ک 
کک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھےمث )التكاثر(.
وأم��ا الكنز فه��و: جمع املال، وتعداده ب��ال اإخراج وال تدوير وال اإنف��اق يف حقه، وهو حمرم 

يف ن�س��و�س كثرية نثڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑکمث )التوب���ة(، نثٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑمث )الهمزة(.
وي��زاد على ه��ذه االأمور االإ�رشاف والتبذير وترك االقت�س��اد والتو�س��ط وق��د حرمه الله يف 
موا�س��ع من كتابه ملا يوؤدي اإليه من ال�رشر الكلي العام على االقت�ساد وعلى الدولة وال�سعب 

واملجتمع وال�رشر اجلزئي على االقت�س��اد اجلزئي والف��ردي نثپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ېئېئمث  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  نثوئ  )األع���راف(،  ٺٿمث 
)اإلسراء(، نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤمث )اإلسراء(، 

نثېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئمث )الفرقان(.
فاإذا زالت هذه الت�رشفات كان ال�سالح يف االأر�س؛ فياأمن النا�س، وتكث االأن�سطة والعمالة، 
واالإنفاقات على اخللق، ويكث البيع وال�رشاء، والتجارات، وينزل الله اإ�س��افة اإىل هذا ما �ساء 

من بركات يف االأنف�س واالأموال والزروع والثمار ال يعلمها اإال هو.
- قانون الكسب والحياة الحسنة

وقانون الك�سب مرتب على بذل االأ�سباب التي جعلها الله يف االأر�س، واإمكان احلياة احل�سنة 
بالقول املرتبط بالك�سب ل�سائر الب�رشية متوفٌر نثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئمث )البقرة(.
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فاأعطى الله كل من �س��األه احلياة احل�سنة ب�رشط الك�سب مع القول نثى ى ائ ائ 
ەئەئ وئ وئ ۇئۇئمث )البقرة(.

واقرتان احلياة احل�سنة بالقول والك�سب فوري؛ لذلك ختمت االآية بداللة االإ�سارة على �رشعة 
ح�سول ذلك من الله نثوئ وئ ۇئۇئمث.

بخالف جمرد االأقوال واالإرادات بال ك�س��ب وعمل باالأ�سباب، فال يعم نثٱٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿمث )اإلسراء(.

فقيد االإجابة بقوله نثڀ ڀمث؛ الأنه ارتبط باالإرادة ال باالأقوال واالأفعال والك�سب.
واأما اقرتان احلياة احل�س��نة بالك�س��ب فالأن االإيتاء مب�س��يئة الله لكل من فعل الك�سب وبذل 

ال�سبب كقانون ال يتخلف و�سنة ما�سية نثڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌڌمث )هود(.

فذكر االإرادة وقرن االإيفاء لها بح�س��ب الك�س��ب والعمل؛ فاأعمالهم يف ذلك تظهر نتائجها 
بال بخ�س، فدل على ارتباط اإيتاء زينة احلياة الدنيا، اإمنا هو بالعمل الأجل ذلك، وبقدر العمل ال 

مبجرد االإرادة واالأقوال نثچ ڇ ڇ ڇمث.
وم��ن جمع ب��ني طلب الدنيا واالآخ��رة والعمل لهما اآتاه الل��ه ذلك نثۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

وئ ۇئۇئمث )البقرة(.
نظام توزيع الثروة ونسقاته في اإلسالم:

النس��ق األول: الفيء وهو: كل دخل للدولة بال قتال وال فر�س، وال معاو�سة من املواطن، 
ف�سمل �سائر اخلريات التي اأفاء الله بها على الدولة من الثوات.

فقولنا »بال قتال« القت�ساء الن�س ذلك نثڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎمث )احلشر(.

وقولنا »وال فر�س« خرج بها الزكاة املفرو�س��ة التي تاأخذها الدولة من امل�س��لمني ور�س��وم 
املواطنة »اجلزية« من غري امل�سلمني.
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وكذا كل دخل فر�سته الدولة لطارئ نحو ال�رشائب.
وقولن��ا »وال معاو�س��ة من املواطن« خرج بها ر�س��وم اخلدم��ات التي تاأخذه��ا الدولة عن 

املواطنني مقابل اخلدمات.
وغري هذا من دخول الدولة يعترب فيئًا؛ الأن الله علل اإجراء احلكم عليه بعدم االإيجاف باخليل 

وال الركاب، اأي القتال.
واإمن��ا زدن��ا يف التعري��ف قولن��ا »وال فر�س« العتبار ن�س��و�س اأخ��رى، وهي ال��زكاة، فاإن 

م�رشف الزكاة اآخر نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆمث )التوبة(.

وي�سرتكان يف اأربعة م�سارف: يف �سبيل الله، والفقراء، وامل�ساكني، وابن ال�سبيل.
وتخت�س الزكاة بزيادة م�رشف العاملني عليها، واملوؤلفة قلوبهم، ويف الرقاب، والغارمني.

ويخت�س الفيء مب�رشف ر�سول الله وذوي القربى.
وينوب عن ر�س��ول الله خدمُة �س��نته، واأما ذو القربى فهم من حترم عليهم الزكاة من قرابة 

.å ر�سول الله
وخم���س الغنائ��م م�رشفها م�رشف الف��يء، وهي ما كانت عن قت��ال نثٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄمث )األنفال(.
فكل خريات وثروات الدولة من غري الزكاة بال اإيجاف قتال هي من الفيء ولها حكمه، وال 

يقال اإن لفظ نثڑ ک کمث قيد؛ الأنه و�سف طردي ال قيدي.
والنف��ط والغاز والذه��ب والثروات اخلم�س ع�رشة للدولة الت��ي ذكرناها اآنفا هي يفء ولها 

حكم الفيء.
وه��ي الثوة اجلغرافية، واجلوية، والبحرية، واملائية، والنابتة، واحليوانية، واملعدنية، والذهب، 

والف�سة، والنفط، والغاز، وثروة االأحياء البحرية، وال�سخرية، والربية، والزراعية.
وم�سارف هذه الثوات الدولية هي كما يف الن�س.
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اأ- نثکمث اأي يف �س��بيل الل��ه خلدمة كتاب��ه واإقامة دينه، وكل طريق ير�س��يه، وكل جلب 
للم�س��الح العامة، ودفع املفا�س��د؛ ال�س��تحالة كونه لله بغري هذا املعنى بدليل نثې ې ې 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ىئىئمث )احلج(.
ب- نثکمث ل��ه يف حيات��ه، وخلدمة �س��نته، وكل ما اأم��ر به بعد وفات��ه. وكل ما يجلب 
امل�س��الح العامة لالأمة، ويدفع املفا�س��د عنها، فهو داخل يف هذا؛ الأنه من �س��نته، واأمره التي 

تويف وهو عليها.
ت- نثگ گمث وهم قرابة ر�سول الله å ممن حترم عليهم الزكاة.

ث- نثگمث كل من مات اأبوه قبل البلوغ.
ج- نثگمث كل حمتاج يف االأمة، ومنهم الفقراء، وامل�س��كنة والفقر و�سفان ظاهران 

يعلمهما اأهل العرف و�سبطهما راجع اإليهم، وقد بني الله بع�س اأو�ساف ذلك فمنها:
1( ع��دم ا�س��تطاعة ال���رشب يف االأر���س نثڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈمث )البقرة(.
2( كل ن��ازح عن اأر�س��ه وماله نتيجة حلرب اأو تهج��ري اأو احتالل من قبل الكفار اأو كارثة 

طبيعية، واإمنا اأحلقنا هذه االأمور لوجود املعنى فيها الذي نبه عليه الن�س نثۓ ڭ ڭ 
ېېمث  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

)احلشر(.
3( املرتبة الذي ال يجد اإال الرتاب ليفرت�سه نثۈ ۈ ٴۇ ۋۋمث )البلد(.

4( كل م��ن كان��ت له وظيفة اأو اآل��ة اإنتاجية يعمل عليها لكنها ال توف��ر له الكفاية نثگ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳمث )الكهف: 79(.

ح- نثڳ ڳمث كل مار ببالٍد، و�سواء كان م�سلما، اأو كافرا، ولو كان غنيا يف بلده.
وبه��ذا االإجراء االإلهي املفرو�س فر�س��ا على الدولة يف توزي��ع الثوة والدخل يرتتب عدم 
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وجود طبقة حتتكر تداول املال بينها وطبقة فقرية هم الغالب نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث 
)احلشر:7(.

ثم خ�س���س م��ن هذا الدخل ج��زاًء لكل فقراء املهاجري��ن نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېېمث )احلشر(، 

ثم كامل االأن�سار نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
جبحبمث )احلش���ر(، ثم كل من جاء بعدهم من االأمة يدعو لهم وي�س��تغفر لهم، وال 

يحمل حقدا عليهم نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )احلشر(.

فاأم��ا من جاء بعدهم يحمل حقدا عليهم اأو ي�س��بهم اأو يلعنهم فال حظ له من ثروات الدولة 
وخرياتها، وقد ا�ستنبط مالك اأنه لي�س لهم من الفيء، ونحن نزيد عليها يف تكييف الفيء باأنه 

كل ثروات الدولة وخرياتها من غري قتال.
النسق الثاني: هو خ�سم مفرو�س معلوم من املال ال�سخ�سي ل�رشائح املجتمع الثمان.

وَفْر�ٌس على كل من كان عنده مال يبلغ الن�ساب اأن يخرج منه جزءا معلوما يف وقت معلوم 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  نثڻ  الثم��ان  لل�رشائ��ح 

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆمث )التوبة(.
وتاأخذها الدولة وتوزعها على م�سارفها نثڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھمث )التوبة(.
فإن لم تؤخذ حكوميا ففر�س على ال�س��خ�س اأن يخرجها ويوزعها على م�س��ارفها 

واإال اأثم.
ويَُقات��ل م��ن امتنع من أدائه��ا إال بقت��ال نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )التوبة(.
والزكاة تعم كل مال مكسوب وكل نابت من األرض نثگ گ گ ڳ ڳ ڳ 
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭمث )البقرة(.

وهي من اأموال التجارات كل عام اثنان ون�سف باملئة )2.5%( اأي: ربع الع�رش، ب�رشط بلوغ 
الن�ساب، وهو ما عادل قيمة ثمانني جراما من الذهب فما فوق، وال جتب يف اأدنى من ذلك.

اأم��ا يف االأموال غ��ري التجارية: فاإن كانت مم��ا تنبت االأر�س؛ فيخرج منه��ا الع�رش اإن كانت 
ت�سقى باملطر، واإن كانت باملجهود ال�سخ�سي فربع الع�رش من املح�سول للن�س)1(.

وال ن�ساب فيها اإال فيما له اأو�سق فلي�س فيما دون خم�سة اأو�سق �سدقة بالن�س)2(.
ويف كل النق��د من الذهب كلما حال عليه احلول وه��و عام وبلغ80 جراما ففيه ربع الع�رش 

2.5%، ومن الف�سة كذلك)3(.
وكذا يف معدن الذهب والف�سة اأو حليهما، للعموم.

والنقود الورقية االآن كالذهب.
واأم��ا االأنعام فهي واردة يف الن�س الثابت يف �س��حيح البخ��اري »عن ثمامة بن عبدالله بن 
اأن���س اأن اأن�س��ا حدثه اأن اأب��ا بكر، Ê، كتب له هذا الكتاب ملا وجهه اإىل البحرين ب�س��م الله 
الرحمن الرحيم هذه فري�س��ة ال�س��دقة التي فر�س ر�سول الله å على امل�سلمني، والتي اأمر 
الله بها ر�س��وله، فمن �سئلها من امل�س��لمني على وجهها فليعطها، ومن �سئل فوقها فال يعط 
يف اأربع وع�رشين من االإبل فما دونها من الغنم من كل خم�س �ساة اإذا بلغت خم�سا وع�رشين 
اإىل خم�س وثالثني ففيها بنت خما�س اأنثى فاإذا بلغت �س��تا وثالثني اإىل خم�س واأربعني ففيها 
بنت لبون اأنثى فاإذا بلغت �س��تا واأربعني اإىل �س��تني ففيها حقة طروقة اجلمل فاإذا بلغت واحدة 

1- أخرجه البخاري برقم 1483 عن س��امل بن عبداهلل، عن أبيه Ê عن النيب å قال »فيما س��قت السماء 
والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر«.

2- أخرجه البخاري برقم 1484 عن أبي س��عيد اخلدري Ê عن النيب å قال: ليس فيما أقل من مخس��ة 
أوس��ق صدقة، وال يف أقل من مخس��ة من اإلبل الذود صدقة، وال يف أقل من مخس أواق من الورق صدقة. وهو يف 

مسلم برقم 2310.
3- قولنا »كذلك« يعين ربع العشر، وأما نصابها باجلرامات فهو )595( جرام.
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و�س��تني اإىل خم�س و�س��بعني ففيها جذعة فاإذا بلغت، يعني -�س��تا و�سبعني اإىل ت�سعني ففيها 
بنتا لبون فاإذا بلغت اإحدى وت�س��عني اإىل ع�رشين ومئة ففيها حقتان طروقتا اجلمل فاإذا زادت 
عل��ى ع�رشي��ن ومئة ففي كل اأربعني بنت لبون ويف كل خم�س��ني حقة، ومن مل يكن معه اإال 
اأربع من االإبل فلي�س فيها �سدقة اإال اأن ي�ساء ربها فاإذا بلغت خم�سا من االإبل ففيها �ساة ويف 
�س��دقة الغنم يف �س��ائمتها اإذا كانت اأربعني اإىل ع�رشين ومئة �س��اة فاإذا زادت على ع�رشين 
ومئة اإىل مئتني �ساتان فاإذا زادت على مئتني اإىل ثالثمئة ففيها ثالث فاإذا زادت على ثالثمئة 
ففي كل مئة �س��اة فاإذا كانت �س��ائمة الرجل ناق�سة من اأربعني �ساة واحدة فلي�س فيها �سدقة 
اإال اأن ي�س��اء ربها ويف الرقة ربع الع�رش فاإن مل تكن اإال ت�س��عني ومئة فلي�س فيها �سيء اإال اأن 

ي�ساء ربها«)1(.
وال يس��تثنى م��ن الزكاة ش��يء من األموال املكس��وبة والنابت��ة والحي��وان اإال ما كان 

لال�س��تعمال ال�سخ�س��ي الذي ال يخرج عن تغطية ال�رشورة واحلاجيات للمالك كامل�س��كن 
واملاأكل وامل�رشب واالأثاث وو�سيلة النقل ونحو هذه »لي�س يف فر�س امل�سلم �سدقة«)2(.

وكذا ال�س��الح ال�سخ�س��ي بدليل »اأما خالد فاحتب�س اأدراعه يف �سبيل الله«)3(، اأي فال زكاة 
عليه.

ومل ي���رشع االإنف��اق فر�س��ا وال طوع��ا اإال م��ا ف�س��ل عن ه��ذه احلاجي��ات وال�رشوريات 
نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث )البقرة:219(.

وعند الكوارث أو املجاعات أو حاجة الغري وجب إنفاق الفاضل عن ال�رشورات واحلاجيات، 

وحرم االدخار »نهى ر�س��ول الله å عن ادخار حلوم االأ�ساحي فوق ثالث الأجل الدافة التي 
1- صحيح البخاري مع فتح الباري، باب زكاة الغنم )146/2(.

2- أخرجه البخاري برقم 1463 عن أبي هريرة Ê قال: قال النيب å ليس على املس��لم يف فرس��ه وغالمه 
صدقة. وهو يف مسلم برقم 2320.

3- أخرجه البخاري برقم 1468 عن أبي هريرة Ê قال أمر رس��ول اهلل å بالصدقة فقيل منع ابن مجيل 
وخالد بن الوليد وعباس بن عبداملطلب فقال النيب å ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان فقريا فأغناه اهلل ورس��وله 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده يف س��بيل اهلل وأما العباس بن عبداملطلب فعم رس��ول اهلل 

å فهي عليه صدقة ومثلها معها. وهو يف مسلم برقم 2324.
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ت«)1(. والدافة هم جمموعة من النازحني من اأهل البادية اإىل احل�رش وكان فيهم حاجة وفاقة.  دفَّ
واملعنى العام هو ح�س��ول طارئ من جماعة ونحوها ت�سيب قوما، فهذا الن�س خا�س اأريد به 

العام)2(.
ويدل عليه اأ�س��ول الن�س��و�س من حمكمات القراآن وال�س��نة، فمنه نثڻ ۀ ۀہمث 
)البل���د(، وهذا حمكم ف��دل على وجوب االإطعام حال امل�س��غبة واملرتبة وم��ا يف معناهما من 
ط��وارئ الك��وارث، ودلي��ل الوج��وب ظاهر ال�س��ياق يف جعل املن��ع يف هذه الط��وارئ من 

�سفات الكافرين ويوؤيده قوله تعاىل نثٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )املاع���ون(، فجع��ل من �س��فات املكذب بالدين 
تركه احلث واحل�س على االإطعام وهي خ�س��لة حمرمة �س��واء كانت يف م�سلم اأو كافر ولكن 
جعله��ا يف الذي��ن كفروا املكذبني بيوم الدين يفيد �س��دة التح��رمي، والأن املجاعة �رشر يلحق 
بال�رشوريات الك��ربى ومنها النف�س والعر�س واملال، ودفع ال�رشر واجب وحلديث »من كان 
له ف�سل فليعد به على من ال ف�سل له فال يزال يعدد حتى ظننا اأنه لي�س الأحد حق يف ف�سل 

يدخره«)3(.

1- أخرجه مسلم برقم 5215 عن عبداهلل بن واقد قال نهى رسول اهلل å عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث. قال 
عب��داهلل ب��ن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق مسعت عائش��ة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة 
األضحى زمن رسول اهلل å فقال رسول اهلل å »ادخروا ثالثا ثم تصدقوا مبا بقى«. فلما كان بعد ذلك قالوا يا 
رس��ول اهلل إن الناس يتخذون األس��قية من ضحاياهم وحيملون منها الودك فقال رس��ول اهلل å »وما ذاك«. قالوا 
نهيت أن تؤكل حلوم الضحايا بعد ثالث. فقال »إمنا نهيتكم من أجل الدافة اليت دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا«.

2- وليس منس��وخا كما قال مجاعة، واحتمل الش��افعي يف الرسالة بقاء العلة ال النسخ، واحتمل ملن قال بالنسخ، 
وجزم شيخ اإلسالم ابن تيمية بعدم النسخ، ويرجحه ما أفاده كالم النووي من أن التعليل يف الروايات ترجح القول 

بعدم النسخ.
قل��ت: ال نس��خ إال بدليل ظاهر أو إمج��اع ألن األصل بقاء األحكام فتوهم هنا من توه��م أن زوال العلة املانعة من 

االدخار هو نسخ، وإمنا سقت كالم هؤالء دفعا لالعراض.
3- أخرجه مسلم برقم 4614 عن أبي سعيد اخلدري قال بينما حنن يف سفر مع النيب å إذ جاء رجل على راحلة 
له قال فجعل يصرف بصره ميينا ومشاال فقال رس��ول اهلل å »من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر 
له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له«. قال فذكر من أصناف املال ما ذكر حتى رأينا أنه ال حق 
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وال زكاة يف الدين على صاحبه وهو الباذل للدين »الدائن« اأو املقر�س، لقوله تعاىل نثگ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )البقرة:267(.

وهذا لي�س مما ك�سب ال�سخ�س، بل مما اأخرج من ك�سبه ورزقه.
وكل اأمر باالإنفاق من االأموال فال يخرج عن هذا الن�س؛ الأنه اإما مال داخل بالك�س��ب، اأو مما 

اأخرج الله لنا من االأر�س.
ومن قال بزكاة الديون قال إنه مال، ف�سمله عموم نثڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻڻمث )التوبة:103(. فجوابه: اأي خذ من جميع اأموالهم املك�سوبة واخلارجة من االأر�س، 
الأن ه��ذا قطع��ي تف�س��يلي، وذلك قطعي ع��ام؛ فيحمل على هذا، وك��ذا يقال يف نثٿ ٿ 

ٿٿمث )البقرة( اأي من النوعني.
والرزق والك�سب ما دخل ال ما خرج.

فأمر باإلخراج مما دخل ال باإلخراج مما خرج.

فاإذا عاد الدين اإىل مالكه �س��مله نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱمث )البقرة:267(؛ الأنه رجع 
اإىل ك�سبه املدخل، فيدخله يف ماله ويزكيه معه.

أما زكاة الدين على املس��تدين فهو مال مكت�س��ب طيب فاإن بلغ ن�س��ابا وحال عليه حول 

عنده زّكاُه.
واإن اأنفقه فجعله جتارة فكذلك ب�رشط الن�ساب واحلول.

واإن اأنفق��ه على نف�س��ه يف حاجياته كم�س��كن اأو مركب اأو اأثاث اأو لب���س اأو زينة فلي�س 
في��ه زكاة؛ لعم��وم نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئمث )البق���رة:219(، اأي الفا�س��ل ع��ن 

ال�رشورات واحلاجيات.
وأما زكاة املستغالت وهي العمارات والعقارات وال�سيارات واالآالت املنتجة فقاعدتها كذلك 

نثگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث )البقرة:267(.

وهذا ك�سب داخل ف�سمله الن�س، و�رشطه الن�ساب واحلول.

ألحد منا يف فضل. ويف رواية ملسلم برقم 4004 »من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال تبيعوها«.
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ويكون يف الربح اإن بلغ ن�سابا وحوال.
فم��ن بنى مدينة �س��كنية الإيجارها ا�س��تثمارا؛ فهذه جت��ب الزكاة يف اإيجاراته��ا؛ الأنها من 

الك�سب.
وتدفع بح�سب اأخذ االإيجار، فاإن كان كل �سهر وهي ن�ساب اأخرج كل �سهر؛ الأنه ك�سب واإن 
ي بال�س��هر اأو ربع العام فال يعاد تزكيته مرة اأخرى  كان ربع ال�س��نة اأو اآخرها فكذلك. وما ُزكِّ

مع ال�سهر االآخر بل يكون مااًل مكنوزاً ي�سرتط له احلول والن�ساب الإخراج الزكاة عنه.
وهذا بخالف مكا�سب التبادل التجاري؛ الأنها ال تن�سبط بال�سهر عادًة بل اأقل عادات التجارة 
هو ربع كل عام، وغالبها كل راأ�س عام فتحمل على الغالب؛ والأنها لو ح�س��بت كل ربع �سنة 
اأو كل �س��هر ت�رشر املالك؛ الأن اأ�س��ولها واأرباحها حت�سب كل مرة بخالف اإيجار امل�ستغالت 

فال يح�سب اإال الربح ال�سهري.
وما �سبق يف ال�سهر املا�سي فهو مال مكنوز وزكاته كل عام.

ويجوز ح�س��اب التجارات كل ربع عام ب�رشط عدم تك��رار زكاة ما زكى يف الربع االأول من 
االأ�سول واالأرباح حتى يحول عليها احلول، ولكن ملا كان هذا ال ين�سبط لكثة تقليب التجارات 

اأ�سوال واأرباحا فال مييز ما زكى مما مل يزك فنبقى على ما ين�سبط معينا، وهو احلول التام.
وكان å ياأخذ زكاة احليوانات االأنعام والثمار كل عام الأنها ال تنتج اإال كذلك، ولو اأنتجت 
الغنم كل �س��تة اأ�س��هر واالأبقار ت�س��عة؛ لكن طلب زكاتها مرتني يوؤدي اإىل ح�ساب اأ�سولها 
وفروعها مرتني في�رش املالك، وقد ال تبلغ االأوالد ن�س��ابات يف الن�س��ف الثاين اإن اأفردناها، 
فيت�رشر الفقراء فيبقى احل�س��اب بالعام هو املن�س��بط للمالك وللفق��ري، وكذا هي قاعدة كل 
اأموال الزكاة اإال امل�س��تغالت؛ فل�س��هولة متييز اإيجاراتها احلادثة عن ال�س��ابقة؛ والأن ال�س��ابقة 

اأ�سبحت مكنوزة اإن حفظت فال زكاة حتى حتول عامًا.
اأما لو اأ�سيفت اإىل جتارة فهي جتارة لها حكمها؛ ولو بنى بها م�ستغالت اأخذ من ريعها.

وكذا املزروعات يؤخذ منها كل عام؛ الأنها مو�سمية اإال ما اأمكن يف ال�سنة مرتني اأو مرات 
مم��ا تخرج االأر���س فيزكي ي��وم ح�س��اده نثڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅۅمث )األنعام(.
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فلم يعلقها باحلول بل بيوم احل�ساد، و�سواء كان مرة يف العام اأو مرات.
واإمنا قلنا باأنه ال يجب يف امل�س��تغالت اإال يف اإيجاراتها وريعها ال يف اأ�سولها فالأن اأ�سولها 
غري مق�سودة يف التجارة بل اأرباحها كاالأر�س الزراعية؛ فاإن الله مل يفر�س يف اأ�سولها زكاة 

ولو بلغت ما بلغت؛ بل يف ريعها الزراعي وهذا مثله، وال فرق موؤثٌر يف فرق احلكم.
وأما زكاة األسهم فتزكى بقيمتها يوم وجوب الزكاة ال يوم ال�رشاء.

وهذه -اأي االأ�سهم- اأ�سبحت عرو�س جتارة؛ الأن التجارة هي املق�سود منها، ولو كنزها فلها 
حكم الكنز كذلك؛ الأن الكنز يزكى كل حول بالن�ساب فكان كالتجارة.

وال تزكى كامل�س��تغالت لعدم متييز ريعها عنها؛ الأن منوها اإمنا هو زيادة �س��عرها وال ي�ستفاد 
منه اإال يف حال بيع االأ�سل؛ فهو مناء مت�سل ك�ِسَمن االأنعام.
واإن زكيت اأرباح امل�ستغالت كما مر فال زكاة يف اأ�سهمها.

وإن كانت أسهما للثروة الحيوانية فاإنها تزكى زكاة التجارة؛ الأن احليوان اأ�سبح عرو�س 

جتارة.
وال ميكن جعل زكاة االأ�س��هم زكاة احليوان؛ الأنها ُتْخرج من جن�س االأنعام، وهذا يف االأ�س��هم 

متعذر، فتبني اأنها جتارات.
واإن زكيت االأنعام من جن�سها فال زكاة يف اأ�سهمها؛ لعدم اجتماع زكاتني يف عني واحدة.

وك��ذا لو كانت اأ�س��هما ل�رشكات احلب��وب والثمار ففيها زكاة التج��ارة؛ الأن التجارة اأعظم 
مق�سودها.

وكل �رشكة اأو جهة لها اأ�س��هم؛ فاإن زكت االأ�س��هم �س��قط عن اأ�س��ول االأ�سهم، واإن زكت 
االأ�سول �سقط عن االأ�سهم.

واأما التف�سيل فنقول اإن االأ�سهم اإن كانت م�ستوعبة لكل االأ�سول 100% فاإن ِقَيَم االأ�سهم 
هي املعتربة.

فاإن كانت غري م�ستوعبة لالأ�سول بل متثل بع�سها ك�20%، فتزكى هذه الن�سبة من االأ�سهم 
وتزكى ن�سبة 80% من االأ�سول.



991املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 991املقدمة فـي فقه الع�رص990 املقدمة فـي فقه الع�رص 990

وأس��هم املس��تغالت اإن ع��ربت ع��ن االأ�س��ول والري��ع فه��ي عرو���س جت��ارة، ومل َتُعْد 
م�ستغالت.

واإن كانت معربة عن االأ�سول فكذلك واأ�سيفت االأرباح لتزكى جميعا.
واإن كانت االأ�سهم متثل االأرباح فقط فزكاتها على الريع فح�سب؛ الأنها م�ستغالت.

وت�س��م التج��ارات بع�س��ها اإىل بع�س ملال��ك واحد اأو م�س��رتكني يف ال��زكاة؛ الأن اإطالق 
الن�سو�س يدل على االإيجاب بدون تف�سيل.

وت�س��م النقود بع�سها اإىل بع�س؛ الأنه ال معنى للف�سل �س��وى اخلروج من االإيجاب العام 
الإ�سقاط التكليف، وال ي�سقط اإال بقاطع.

وكذا ت�سم الذهب والف�سة معا الإمتام الن�ساب اإن كانا عرو�س جتارة اأو نقوداً ال اإن كانا حليا 
اأو معدنا؛ الأن الذهب والف�س��ة اإن كانا نقوداً اأو عرو�سًا فهما يف معنى واحد وال فرق بينهما 

بخالف كونهما حليا اأو معدنا.
واألنعام الثالثة أجناس ال ت�س��م بع�س��ها اإىل بع�س اإال يف عرو���س التجارة؛ الأن علتها 

�سارت واحدة بذلك وهي كونها عرو�س جتارة.
والحب��وب والثمار كذلك ال ي�س��م �س��يء اإىل اآخر الأج��ل اإكمال الن�س��اب اإال يف عرو�س 

التجارة.
النسق الثالث: الو�سية والفرائ�س.

1- الوصية:
اأما الو�س��ية فيجب على امل�س��لم و�س��ية يف ماله اإن كان له خري للن�س نثٴۇ ۋ ۋ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  یی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث )البقرة(.
ويف احلديث »ال يبت اأحدكم اإال وو�سيته مكتوبة حتت راأ�سه«)1(.

1- أخرجه البخاري برقم 2738 عن عبداهلل بن عمر، È أن رس��ول اهلل å قال: ما حق امرئ مس��لم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده. وهو يف صحيح مسلم برقم 4291.
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ٌط اأال يزيد عل��ى الثلث؛ الأن ال�رشع منع ما فوقه  ومقدارها راجع اإىل تقدير املو�س��ي، و�رَشْ
بالن�س »الن�سف. قال: ال. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثري«)1(.

وتخرج الو�س��ية قبل الفرائ�س بالن�س نثڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ ھ 
ے ےۓمث )النساء:12(.

والو�سية هي: فر�س �رشعي مايل يبينه املالك يف ماله يوؤخذ بعد موته.
فقولنا »فر�س« الأن الن�س ق�سى بذلك بقوله �سبحانه نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئمث )البقرة(.
وقولنا »يوؤخذ بعد موته« هو بيان لزمن انتقال ملك املال املو�سى به اإىل جهة االإي�ساء.

»وال وصية لوارث«)2( اإال الوالدين جمعا بني االآية واحلديث.
ويحمل »االأقربني« يف االآية على غري الورثة منهم.

ويكون االإي�ساء للوالدين مبا هو اإح�سان لهما زيادة على الفر�س.
وال و�س��ية اإال على من ترك ماال كثريا ال اأي مال؛ الأن لفظ الن�س يدل عليه نثۉ ې ې 

ېمث.
واخلري يف ل�سان العرب ال يطلق على قليل املال.

وه��ي بالعرف غري خارجة عنه نثىائ ائمث؛ فال جتب الو�س��ية يف املال احلقري التافه؛ 
الأنه يف العرف غري معترب، وال جتوز اأكث من الثلث للن�س ال�رشعي.

واإذا مل يو�س جاز اإخراج قدر الو�سية من ماله تربعا، وقد يكون وجوبا الأنه فر�س يف الذمة 
كتبه الله تعاىل.

ويح��رم تغيري الو�س��ية وتبديله��ا للن�س على ذل��ك نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئىئ ىئ ىئ ی ییمث )البقرة(.

واإذا ت�س��بب عن الو�سية اإثم اأو جنف عن احلق فيجوز االنتقال اإىل ال�سلح وال اإثم حينئذ يف 
تغيري الو�س��ية؛ الأنه دفع ملف�سدة اأكرب واإ�سالح بالرتا�سي فجاز بالن�س نثٱ ٻ ٻ ٻ 

1- تقدم احلديث وخترجيه.

2- تقدم احلديث وخترجيه.



993املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 993املقدمة فـي فقه الع�رص992 املقدمة فـي فقه الع�رص 992

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث )البقرة(.
2- الفرائض )المواريث(:

الفرو�س املقدرة يف كتاب الله �ستة: الُثُمن، و�سعفه، و�سعف �سعفه، وال�سد�س، و�سعفه، 
و�سعف �سعفه.

فأم��ا الثم��ن فهو مرياث الزوجة بعد زوجها اإن كان له ول��د، ولها الربع اإن مل يكن له ولد، 
وله الن�س��ف بعدها اإن مل يكن لها ولد، فاإن كان لها ولد فله الربع نثٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )النساء:12(.
والنصف فر�س البنت ب�رشط االنفراد عن مع�سب، وهو اأخوها الذكر.

وفر�س بنت االبن ب�رشط االنفراد عن مع�سب ذكر يف منزلتها، وهو اأخوها اأو ابن عمها اأو 
اأنزل منها اأو ابن اأخيها.

وفر�س االأخت ال�سقيقة الن�سف ب�رشط االنفراد عن مع�سب ذكر، وهو اأخوها.
وفر�س االأخت الأب الن�سف ب�رشط االنفراد عن مع�سب ذكٍر، وهو اأخوها.

والدليل على اأن للبنت الن�سف نثہہ ہ ھ ھھمث، وهذا الدليل �سامل للبنت 
ال�سلبية وبنت االبن واإن نزل.

والدلي��ل على م��رياث االأخ��ت نثپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿمث وهذا 
�سامل لالأخت ال�سقيقة والأب.

وأما مرياث الثلثني:
فهو لنف�س هذه االأ�س��ناف االأربعة من الن�س��اء ب�رشط كونهن اثنت��ني فما فوق، وانفرادهن 

عن املع�سبني الذكور املذكورين نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہمث، نثڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄڄمث، فذكر الله ما فوق االثنتني واالثنتني.

واالأب ياأخ��ذ الثلثني واالأم الثلث ب�رشط عدم الولد للميت بالن�س نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉۉمث.
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وأما مرياث الثلث:

فه��و لالأم بالن���س يف حال موت ابنها عنها ومل يكن له ول��د، اأو جمع من االإخوة اثنني فما 
فوق، فال�رشط االأول ماأخوذ عن الن�س نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث.

وال�رشط الثاين ماأخوذ من الن�س كذلك نثې ې ې ې ى ىائمث.
والثل��ث كذلك فر�س لالإخوة من االأم بال�س��وية ذكورا واإناث��ا اإن كانوا فوق الواحد نثڈ 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻمث )النساء:12(.
وأما السدس فهو فر�س لالأب واالأم يف حالة وجود فرع وارث للميت وهو الولد.

نثھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث وه��و كذل��ك للج��د واجلدة من قبل 
االأم واالأب.

وم��رياث اجلدة واجلد ماأخوذ من داللة الن�س، وعليه االإجماع؛ فداللة الن�س اإطالق االأبوين 
يف االآية ال�سابقة.

وهو ي�سمل كل والد وهم االأب املبا�رش فما فوق، واالأم املبا�رشة فما فوقها من اأمهاتها.
واأما االإجماع فنقل ق�ساء ال�سحابة بال�سد�س للجد واجلدة)1(.

1- أخرج��ه مال��ك يف املوطأ بس��ند صحيح برقم 1076 عن قبيصة بن ذؤيب أن��ه قال: جاءت اجلدة إىل أبي بكر 
الصديق تس��أله مرياثها فقال هلا أبو بكر مالك يف كتاب اهلل ش��يء وما علمت لك يف س��نة رس��ول اهلل å شيئا 
فارجعي حتى اس��أل الناس فس��أل الناس فقال املغرية بن شعبة حضرت رسول اهلل å أعطاها السدس فقال أبو 
بكر هل معك غريك فقام حممد بن مسلمة األنصاري فقال مثل ما قال املغرية فأنفذه هلا أبو بكر الصديق ثم جاءت 
اجلدة األخرى إىل عمر بن اخلطاب تسأله مرياثها فقال هلا مالك يف كتاب اهلل شيء وما كان القضاء الذي قضي به 
إال لغريك وما أنا بزائد يف الفرائض ش��يئا ولكنه ذلك الس��دس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو هلا. 
وهو يف مس��ند أمحد بس��ند رجاله رجال الشيخني. وأخرجه احلاكم برقم 7978 وقال صحيح على شرط الشيخني. 
وقال الذهيب على شرط البخاري ومسلم. قلت: وهو كما قاال، وله شاهد عند احلاكم برقم 7984 من حديث عبادة 
بن الصامت Ê قال: إن من قضاء رس��ول اهلل å للجدتني من املرياث الس��دس بينهما بالس��وية. وله شاهد 
عند احلاكم برقم 7980 من حديث معقل بن يسار قال: قال عمر: من عنده يف اجلد عن رسول اهلل å؟ قلت: 
عندي. قال: ما عندك؟ قلت: أعطاه السدس. قال: مع من؟ قلت: ال أدري. قال: ال دريت. وقال: هذا حديث 
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والس��دس كذلك لبنت االبن مع البنت املبا�رشة التي تاأخذ الن�سف فيتم بالن�سف وال�سد�س 

الثلثان، وهو فر�س الن�ساء نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہمث.
وتاأخذه كذلك االأخت مع البنت، فالبنت تاأخذ الن�سف واالأخت ال�سد�س تكملة الثلثني للن�س 

العام نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہمث.
وتاأخذه يف حالة عدم الفرع الوارث، وال االأ�سل الوارث املبا�رش، وهو االأب.

وتاأخذه االأخت الأب مع االأخت ال�سقيقة، فال�سقيقة لها الن�سف واالأخت الأب ال�سد�س تكملة 
الثلثني.

ويحتمل اأنهما هنا بال�سوية يف الثلثني الإطالق الن�س نثڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄمث.
وال يح�رشين االآن مانع عن هذا االجتهاد من ن�س عن النبي å اأو اإجماع مقطوع.

ولالأخ��ت الأم واالأخ الأم عند االنفراد وعدم اأ�س��ل وارث ذكر وال فرع وارث نثڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳمث.

- الحجب:
واالأبوان املبا�رشان والولدان والزوجات ال ُيحجبون اإ�سقاطًا اأبدا.

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. وقال الذهيب يف التلخيص على شرط البخاري ومسلم. قلت: وهو كما قاال. 
قلت: فاحلديث بهذا صحيح ال شك فيه، وأما تضعيف األلباني له يف ضعيفة أبي داود بسبب عدم معرفته لعثمان 
بن عبداهلل بن خرش��ه فغري جيد؛ ألنه قال: أنه ليس مبش��هور. قلت: بل وثقه ابن معني، وهو مش��هور كما قال 
البخاري، فلم يتنبه هلذا. أما إعالله بأن قبيصة مل يدرك أبا بكر؛ ألنه ولد يف عام الفتح. قلت: إن سلمنا بهذا، 
فإن مولده يف عام الفتح وأدرك قطعا أبا بكر يف سن التمييز، وقد أورد البخاري أن السماع للحديث يصح يف الرابعة 
من العمر وأورد له يف ذلك حديث اجملة املشهور يف كتاب العلم من صحيحه. وعليه فهي علة غري صحيحة، وأما 
االضطراب يف الزهري فإن الزهري حبر كما قال احلافظ يف الفتح يف غري مرة. وقاله احلفاظ أن الزهري وأمثاله عند 
اختالف اإلسناد عليهم قد ال يعد اضطرابا لسعة حفظه، وعلى كل حال فإن أكثر ما ميكن قوله أن ما أبهمه يف سند 
وضحه يف سند آخر فكان عثمان املذكور وهو ثقة كما تقدم، فتبني أن هذه العلل غري صحيحة، والصواب تصحيح 
احلاكم له والذهيب وابن حبان، وقال الرمذي حسن صحيح كما نقله عنه احلفاظ يف نسخهم، كابن امللقن، وقال 
احلافظ إس��ناده صحيح لثقة رجاله، إال أن صورته مرس��ل. وله شاهد من حديث بريدة حسن يف الشواهد عند أبي 

داود. فاحلديث ال شك يف ثبوته وعليه اإلمجاع من الصحابة.
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ومن ي�سقط ُهْم: اجلد »اأبو االأب« ي�سقط باالأب، واجلدات ت�سقط من كل جهة باالأم.
وابن االبن ي�سقط بذكر فوقه، وهو االبن.

اأما االإخوة في�س��قطون بالفرع الوارث الذكر، وباالأ�س��ل الذكر املبا�رش وهو االأب، ويف اجلد 
خالف)1(.

اأما االإخوة الأم في�سقطون بهوؤالء جميعا مبن فيهم اجلد وبالبنات وبنات االبن.
النس��ق الرابع: االإنفاق على من جتب عليهم النفقة فعلى ال�سخ�س نفقة والديه املحتاجني 

وولده ال�سغار وزوجته وذوي القربى. وقد �سبق تف�سيل ذلك.
النسق الخامس: اإيتاء حق ذي القربى، والقربى هي ال�سلة الواجبة وهي بح�سب العرف واحلاجة، 

فاإن كان حمتاجا زاد يف اإيتائه بقدر حاجته اإن كان قادرا نثڃ ڃ ڃ ڃ چچمث )الطالق:7(.

- واليتام��ى: وله��م حق الكفالة وجوبا على املجتمع على وج��ه الكفاية؛ فاإن قام به البع�س 
�سقط عن االآخرين.

وقلنا من الفرو�س؛ الأنه ماأمور يف الن�سو�س باإيتائه حقه، وعدم قهره، وباإطعامه، وهو اأمر 
عام للمجتمع والدولة، فمن قام به اأ�سقطه عن البقية.

- واجل��ار ذو القرب��ى واجلار اجلنب وحقهما االإح�س��ان اإليهما؛ باأن يدخل حتت هذا امل�س��مى؛ 
ولي�س من االإح�سان تركه جائعا فقريا مع قدرة جاره.

ولورود االأمر باإ�رشاكه يف الطعام »اإذا طبخت مرقة فاأكث ماءها وتعاهد جريانك«)2(.

1- ولوال هيبة اإلمجاع املنقول لذهبت إىل أن اإلخوة يرثون مع األب لداللة اآلية نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉۉ ې ې ې ې ى ىائمث )النساء:11(، ففصل املسألة يف حال عدم الولد أن لألم الثلث وسكت عن األب، 

ويف حال وجود اإلخوة أعطى األم الس��دس وس��كت عن األب، واألب وارث قطعا وسكت عنه النص ملعلومية ذلك، 
فيكون له يف املس��ألة األوىل الثلثان، كذا قيل، وحيتمل عندي الثلث كاألم ويأخذ الباقي تعصيبا. وأما يف املس��ألة 

الثانية وهي حال وجود اإلخوة فتأخذ األم السدس، واألب السدس، والباقي تعصيبا يأخذه األب، كذا قيل.
وجيوز عندي لوال اإلمجاع أن يأخذ األب الثلث على ما كان أعطي يف احلالة السابقة فرضا، وتعطى األم السدس 

بالنص.
ثم يقاسم اإلخوة يف الباقي، وهذا اجتهاد مين، إن كان صوابا فمن اهلل، وإن كان خطئا فمن نفسي..

2- تقدم احلديث وخترجيه.
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وهذا يدل على الوجوب، وتعاهد معناه النظر ملدى حاجتهم؛ فاإن َظَهرْت اأعطاهم وجوبا، واإال 
فاإهداء وتربر.

والن���س »ما اآمن بي من بات �س��بعان وجاره جوعان اإىل جنب��ه وهو يعلم«)1(. وهذا 
اأبلغ اإيجاب.

ويف الن�س عن النبي å »ال يزال جربيل يو�سيني باجلار حتى ظننت اأنه �سيورثه«)2(.
وكان اأكرب الكبائر الزنى بحليلة اجلار)3(.

وملعون »من ال ياأمن جاره بوائقه«)4( اأي: م�سائبه.
- وال�س��احب باجلنب: وهو كل م�س��احب لل�سخ�س، فله حق عليه اأال يحتاج وهو قادر على 

ق�ساء حاجته، واحلاجة هنا هي النفقة، وما يقيم اأمره واأ�رشته.
فاإن مل يكن قادرا فيوا�سيه بقدر ا�ستطاعته نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )الطالق:7(.

- وابن ال�سبيل: وهو كل مار ببلد واأ�سابته حاجة.
وهوؤالء مذكورون يف ن�س واحد نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓمث )النساء:36(. 

وقد ذكروا يف ن�سو�س كثرية.
وم��ن اإلنفاق الواج��ب االإنفاق على احليوان اخلا�س باملكل��ف، اأو الطواف الذي ال يجد من 

يعطيه، اأو احليوان امل�سطر حلديث »اأن امراأة من بني اإ�رشائيل بغيا �سقت كلبا كاد ميوت عط�سا 
فغفر الله لها«)5(.

1- ما ذكرناه من احلديث »ما آمن بي..« حس��نه احلافظ يف القول املس��دد يف الذب عن مس��ند أمحد. قلت: وله 
شاهد يف املستدرك بسند حيسن مثله يف الشواهد برقم 2103 عن عائشة، وشاهد من حديث ابن عباس كذلك بسند 

حسن يف الشواهد عنده برقم 7388، وهذا األخري عند الضياء يف املختارة برقم 3870.
2- أخرجه البخاري برقم 6015 عن ابن عمر È، قال: قال رسول اهلل å »ما زال جربيل يوصيين باجلار 

حتى ظننت أنه سيورثه«. وهو يف صحيح مسلم برقم 6854.
3- تقدم خترجيه.

4- تقدم احلديث وخترجيه.

5- تقدم احلديث وخترجيه.
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اأم��ا اخلا���س باملكلف فوجوب االإنفاق عليه معلوم ودليله حدي��ث املراأة التي دخلت النار يف 
هرة؛ فاإن كان خا�سا اأطعم واإال وجب تركه بداللة احلديث، والطواف وامل�سطر اإن مل يطعمهما 

اأحد قريب من هذا املعنى من حيث ارتكابه لعمل اأدى اإىل قتلهما مع ا�ستطاعته دفع ذلك.
النسق السادس: وهو الكفارات والنذور

اأم��ا الكف��ارات الواجب��ة عن اليمني فمن اأق�س��م اأن يفع��ل، اأو ال يفعل ث��م اأراد الرجوع عن 
اليمني، فعليه كفارة اإطعام ع�رشة م�س��اكني من االأو�س��ط، اأو ك�سوتهم، اأو حترير رقبة للن�س 

ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  نثۋ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ 

يئجبمث )املائدة(.

وال يوجد يف الدنيا قانون كهذا القانون االإلهي يف ذلك.
اإذ االأمي��ان تكث من اخللق، ولكثتها جعلها الله خادمة ملق�س��د اإنف��اق املال؛ ففر�س الكفارة 

على احلالف، وجعلها طعاما اأو ك�سوة اأو حتريراً.
ويحرم عليه اأن ينتقل عن اإحدى هذه الثالث اإىل ال�سيام اإال عند العجز نثوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئۈئمث )املائدة:89(.

ومن الكفارات االإطعام يف احلج، وال�س��دقة كما هو مف�س��ل يف الن�س للمتمع وللقارن وملن 
كان ب��ه اأذى فاأزاله وارتكب لذلك حمظورا يف االإحرام نثۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت 
يت جثمث ىث يث حج مج جح مح جخ حخمخ جس حس خس مس حص مص جضحضمث )البقرة(.
وكف��ارة من ظاهر من زوجته فيها اإطعام �س��تني م�س��كينا اإن عجز ع��ن االأوليني نثڇ 
گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 

ھ ھ ھے ے ۓ ۓڭمث )اجملادلة(.



999املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 999املقدمة فـي فقه الع�رص998 املقدمة فـي فقه الع�رص 998

والن��ذور يف اجلملة تدخل يف هذا الن�س��ق، فمن الواجبات هن��ا االإيفاء بالنذور يف الطاعات 
فمن نذر اأن يطعم اأو يت�سدق وجب عليه.

النس��ق الس��ابع: هو االإغاث��ات يف الن��وازل نثڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھ 
ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋمث )البلد(.

ودلي��ل وجوبه اأنه دفع ���رشر فاح�س عن اآدمي؛ فوجب؛ الأن ال�رشيعة فر�س��ت دفَع ال�رشر 
واملفا�س��د وجلب امل�سالح؛ والأن حفظ االأنف�س واجب ومن مقا�س��د ال�رشيعة، وهذا خادم لها 

فوجب؛ الأنه و�سيلة اإىل فر�س.
َوُفِر�َس اجلهاد يف �سبيل الله باملال يف ن�سو�س كثرية، وهو من هذا الباب.

النسق الثامن: بذل االنتفاع مبنافعه، وهو يف املاعون وجوبًا.
واملاعون كل ما ميكن اإعارته بال �رشر عليه.

ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  نثٹ  بالن���س  حم��رم  املاع��ون  ومن��ع 
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 

چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڌمث )املاعون(.
والعواري م�سمونة عند تلفها وال يلتفت اإىل التفريط وعدمه؛ الأن االأ�سل ال�سمان.

وال اأعلم ما ينقل عنه، اأو يف�سل احلكم بالتفريط وعدمه.
النسق التاسع: الطعام.

ما ال بد منه للحياة االإن�سانية بحيث ال يقوم الوجود االإن�ساين اإال به اأق�سام:
االأول: ما يتلف االإن�سان بانعدامه فورا وهو الهواء.
الثاين: ما يتلف االإن�سان بانعدامه �رشيعا وهو املاء.

الثالث: ما يتلف االإن�سان بانعدامه على مهل وهو الطعام.
الرابع: ما ال بد منه للحياة االإن�سانية كاإن�سان وهو امللب�س وامل�سكن.

اخلام�س: ما ال بد منه لدفع االأ�رشار وهو ق�سمان: وقائي ودوائي.
ال�ساد�س: ما ال بد منه لالإن�سان الإقامة التكليف اال�ستخاليف وهو االأمن.
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اأم��ا االأول فلخطورته الق�س��وى جعله الله موفرا يف كل زم��ان ومكان بال احتياج لب�رش اأو 
خملوق ونزع الله اإمكان احتكاره من اأي خملوق كائنا من كان.

اأما الثاين فجعله الله من الوفرة الهائلة يف االأنهار واالأمطار وباطن االأر�س وظاهرها ما ال 
ميكن معه لب�رش اأن يحتكره.

اأما الثالث وهو الطعام فالإمكان احتكاره والتحكم فيه من طرف على االآخر �س��دد الله فيه 
اأعظم ت�س��ديد وكثت فيه الن�س��و�س االآمرة ببذله �س��واء يف ال�رشاء وال�رشاء يف االأحوال 

الطارئة واالعتيادية، وكث الرتغيب يف جزائه عند الله.
فمن ذلك:

1- اإيجاب الزكاة يف الطعام والن�س��و�س فيه كثرية، وهو الع�رش اأو ن�س��ف الع�رش اإن كان 
مبوؤون��ة، وقد تقدم. ويجب اإعطاء ذلك حال احل�س��اد لورود الن�س نثے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅمث )األنعام: 141(.
2- ويف التفكه رخ�س يف �رشاء الرطب بالياب�س ولو على �سجره خر�سا رعاية حلق املحتاج 
يف التفكه مع اأن االأ�س��ول ال�رشعية تنهى عن هذا البيع ملا فيه من اجلهاالت والغرر خا�س��ة 

اإذا كان يف الربويات.
3- ���رشع االإطعام لكل حمتاج للطعام من م�س��كني ويتيم واأ�س��ري نثٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄمث )اإلنسان: 9-8(.
4- اأوج��ب احل�س على اإطعام امل�س��اكني نثٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )املاعون: 3-1(.
5- اأوج��ب االإطع��ام حال الط��وارئ والكوارث واملجاع��ات وجعلها من اأعظ��م الواجبات 

والقربات وقد اأ�سقط عمر ر�سي الله عنه حد ال�رشقة يف اأيام املجاعة نثڻ ۀ ۀہ ہ 
ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋمث 

)البلد: 16-11(.
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6- اأباح طعام احلاجة من الثمر على ال�سجر بال اتخاذ خبيئة)1(.
7- اأباح �رشب اللنب عند احلاجة من �رشوع االأنعام اململوكة للغري ولو بال اإذن.

8- اأباح تعليق القنو يف امل�سجد من التمر.
9- ���رشع الهدي يف احل��ج وجعل راأ�س الكف��ارات االإطعام وعلى راأ�س��ها حلوم الهدي ثم 

اإطعام م�س��اكني نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 
ۉېمث  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  نثڳ  )احل���ج:36(، 
ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )احلج: 28(.

10- جعل الفدية ملن مل يطق �سوم رم�سان لكرب اأو مر�س مزمن ال يرباأ منه وال ي�ستطيع 
مع��ه ال�س��وم االإطع��ام نثڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڳڳمث )البقرة: 184(.
11- جعل جزاء ال�س��يد يف احلرم هو االإطعام ابتداء باملثل ملا اأتلف من ال�س��يد نثۆ ۈ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ىب يبجت حت خت مت ىتيتمث )املائدة: 95(.
12- جع��ل كف��ارة اليم��ني االإطعام اأو الك�س��وة اأو حترير رقب��ة باالختيار نثڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ 

ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجبمث )املائدة: 89(.

13- جعل كفارة النذر ملن مل ي�س��تطع القيام به اأو كان نذرا يف مع�س��ية كفارة ميني وعلى 

1- أخرجه الرمذي برقم )1289( عن عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده أن النيب å س��ئل عن الثمر املعلق 
فقال من أصاب منه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه. وأخرجه الرمذي برقم )1287( عن ابن عمر 

عن النيب å قال من دخل حائطا فليأكل وال يتخذ خبنة.
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راأ�سها االإطعام كما تقدم، وقد ثبت يف ال�سحيح اأن كفارة النذر كفارة ميني)1(.
14- جع��ل كفارة الظهار اإطعام �س��تني م�س��كينا عند عجز ال�س��يام ل�س��هرين متتابعني 

گ  گ  کگ  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  نثڇ 
گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 

ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇمث )اجملادلة: 4-3(.
15- جعل اإطعام اجلار املحتاج حقا واجبا »ما اآمن بي من بات �سبعان وجاره جائع«)2(.

16- جعل االإطعام من امل�سئوليات التي ي�ساأل عنها العبد اأمام الله)3(.
17- جعل اأف�سل الغرفات يف اجلنة ملن اأطعم الطعام »واأطعم الطعام واأالن الكالم«)4(.

18- جعل االإطعام مهما قل حجابا من النار)5(.

1- أخرج مسلم برقم )4342( عن عقبة بن عامر عن رسول اهلل å قال »كفارة النذر كفارة اليمني«.
2- تقدم خترجيه.

3- أخرج مسلم برقم )6721( عن أبى هريرة Ê قال قال رسول اهلل å »إن اهلل عزوجل يقول يوم القيامة يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدنى. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني. قال أما علمت أن عبدى فالنا مرض فلم 
تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده يا ابن آدم اس��تطعمتك فلم تطعمنى. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت 
رب العاملني. قال أما علمت أنه اس��تطعمك عبدى فالن فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى 
يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني قال استسقاك عبدى فالن فلم تسقه 

أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى«.
4- كما يف مسند أمحد بن حنبل برقم )7919( عن أبي هريرة قال قلت: يا رسول اهلل انى إذا رأيتك طابت نفسي 
وقرت عيين فأنبئين عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قال قلت يا رسول اهلل أنبئين عن أمر إذا أخذت به 

دخلت اجلنة قال أفش السالم وأطعم الطعام وصل األرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل اجلنة بسالم.
5- أخرج البخاري برقم )1413( حدثنا حمل بن خليفة الطائي قال: مسعت عدي بن حامت، Ê، يقول كنت 
عند رس��ول اهلل å فجاءه رجالن أحدهما يش��كو العيلة واآلخر يش��كو قطع السبيل، فقال رسول اهلل å أما 
قطع السبيل فإنه ال يأتي عليك إال قليل حتى خترج العري إىل مكة بغري خفري وأما العيلة فإن الساعة ال تقوم حتى 
يطوف أحدكم بصدقته ال جيد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بني يدي اهلل ليس بينه وبينه حجاب، وال ترمجان 
يرجم له ثم ليقولن له أمل أوتك ماال فليقولن بلى ثم ليقولن أمل أرسل إليك رسوال فليقولن بلى فينظر عن ميينه فال 

يرى إال النار ثم ينظر عن مشاله فال يرى إال النار فليتقني أحدكم النار ولو بشق مترة فإن مل جيد فبكلمة طيبة.
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19- فتح باب االإطعام بال احتقار لنوعه اأو مقداره)1(.
20- جعل ال�س��اعي على االأرملة وامل�س��كني واليتيم كاملجاهد يف �س��بيل الله اأو كال�سائم 

الذي ال يفطر والقائم الذي ال يفرت)2(.
21- جعل املت�سدق يف ظل �سدقته يوم القيامة)3(.

22- و�سع باب االإطعام اإىل احليوان واإىل كل كبد رطب)4(.
23- بل��غ تاأكي��ده على االإطعام وف�س��له اإىل من يجب على االإن�س��ان نفقتهم ف�س��ال عن 

غريهم)5(.
24- اأحرق اجلنة التي منع اأ�سحابها االإطعام ملجرد تبييت النية نثٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈمث )القلم: 25-17(.
1- كما يف موطأ مالك برقم )1646( عن بن جبيد األنصاري ثم احلارثي عن جدته أن رسول اهلل å قال: ردوا 

املسكني ولو بظلف حمرق.
2- كما يف صحيح البخاري برقم )6007( عن أبي هريرة Ê قال: قال رسول اهلل å: الساعي على األرملة 

واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهلل - وأحسبه قال يشك القعنيب - كالقائم ال يفر وكالصائم ال يفطر.
3- كما يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل برقم )17371( عن عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهلل å يقول: كل 
ام��رئ يف ظ��ل صدقته حتى يفصل بني الناس أو قال حيكم بني الناس قال يزيد وكان أبو اخلري ال خيطئه يوم اال 

تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا.
4- كما يف صحيح البخاري برقم )6009( عن أبي هريرة أن رسول اهلل å قال: بينما رجل ميشي بطريق اشتد 
عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فش��رب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فمأل خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر اهلل له فغفر 

له قالوا: يا رسول اهلل وإن لنا يف البهائم أجرا فقال يف كل ذات كبد رطبة أجر.
5- كما يف صحيح البخاري برقم )2742( عن سعد بن أبي وقاص Ê قال جاء النيب å يعودني وأنا مبكة 
وهو يكره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها قال يرحم اهلل ابن عفراء قلت يا رس��ول اهلل أوصي مبالي كله قال: 
ال قلت فالش��طر قال: ال قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثري إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة 
يتكفف��ون الن��اس يف أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة اليت ترفعها إىل يف امرأتك وعس��ى 

اهلل أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ومل يكن له يومئذ إال ابنة.
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25- اأوج��ب يف زكاة احليوان االإخراج من اجلن�س ال من القيمة واأن تكون اأنثى يف الغالب ملا يف 
ذلك من الدر والن�سل وال يخفى ما فيه من حتقيق نوع هام من االأمن الغذائي لالأ�رشة بذلك.

26- �رشع االأ�ساحي و�رشع اإطعام ثلثيها �سدقة وهدية.
27- �رشع العقيقة عن كل مولود وال يخفى مع كثة املواليد ما يف هذا من احلكمة.

28- �رشع يف العر�س الوليمة وهي االإطعام، ونهى عن اخت�س��ا�س الدعوة باالأغنياء دون 
الفقراء)1(.

29- �رشع اإطعام ال�سيف واإكرامه بل جعله من االإميان)2(.
30- جعل من اأ�سباب دخول جهنم عدم االإطعام نثمج جح مح جخحخ مخ جس حس خس مسحص 

مص جض حض خضمضمث )املدثر: 44-42(.
31- جعل من �س��فات الكافري��ن واأعمالهم القبيحة ت��رك االإطعام نثژ ژ ڑ ڑ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڻڻمث )يس: 47(.
32- جع��ل من اأكرب واأهم واأبرز اأ�س��باب اأ�س��د العذاب عدم احل�س على طعام امل�س��كني نثی 
حج  يث  ىث  مث  يتجث  ىت  مت  خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ 
مججح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )احلاقة: 37-31(.

33- �رشع املزارعة وامل�ساقاة)3(.

1- كم��ا يف صحيح مس��لم برقم )3598( عن أبى هريرة أن النبى å قال »ش��ر الطع��ام طعام الوليمة مينعها من 
يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهلل ورس��وله«، ويف صحيح البخاري برقم )5177( 
عن أبي هريرة، Ê، أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى هلا األغنياء ويرك الفقراء، ومن ترك الدعوة 

.å فقد عصى اهلل ورسوله
2- كم��ا يف صحي��ح البخاري برقم )6136( عن أبي هريرة، عن النيب å قال: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
ف��ال ي��ؤذ جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، وم��ن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا، 

أو ليصمت.
3- كما يف صحيح مس��لم برقم )4001( عن جابر قال قال رس��ول اهلل å »من كانت له أرض فليزرعها فإن مل 

يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه املسلم وال يؤاجرها إياه«.
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34- حرم الربا يف الطعام اأ�سد التحرمي)1(.
النسق العاشر: التطوعات والقرب والتربعات، وراأ�سها الوقف.

تعريف الوقف:
والوقف هو حب�س اأ�سل اإنتاجي، وجعل منافعه الأوجه اخلريات ابتغاء وجه الله.

وقولنا »حب�س«؛ الأن الوقف من اإيقاف تداول متلكه، فال يباع، وال يوهب، وال يورث.
وهو لفظ الن�س »َحبِّ�ْس اأ�سلها«)2(.

وقولنا »اأ�س��ل اإنتاجي« خرج به اال�س��تهالكيات مما املنفعة فيه با�س��تهالك عينه كالفواكه 
واالأطعمة واالأ�رشبة فال توقف هي بل يت�س��دق بها، اإمنا يوقف اأ�س��ولها من �س��جر واأر�س، 

كليهما اأو ال�سجر فقط، واإذا وقف االأر�س فال�سجر تبع له.
فقولنا »اأ�س��ل اإنتاجي« اأعم من �س��بطه بغ��ري املنقول؛ الأن من املنقول ما يتحقق مق�س��ود 
الوق��ف، وهو االنتفاع بريعه واإبقاء اأ�س��له مثل طائرة نقل، اأو �س��فينة، اأو قطار، اأو �س��يارة، 

و�سيانة هذه من ريعها.
واإذا قاربت اال�ستهالك جاز بيعها. و�رشاء اأخرى وتكون وقفا؛ الأن الثمن وقف.

واإمنا جاز بيعها هنا مع منع بيع الوقف الأن املق�س��ود من املنهي عن بيعه هو حفظه، اإذ بيعه 
يعود على مق�سود الوقف باالإبطال؛ فحرم.

واأم��ا يف هذه ال�س��ورة فهو بيع للحف��ظ، ومثله بيع اأر�س موقوفة يو�س��ك ال�س��يل على 
اإزالتها.

فتباع لعارف بذلك، وي�س��رتى غريها مثلها، وتكون وقفا على االأ�سل وال حتتاج اإىل اإن�ساء 
جديد بوقفها)3(، وقد باع عمر Ê وقفا وا�سرتى غريه دفعا ملف�سدة �سياعه)4(.

1- كما يف صحيح البخاري برقم )2170( عن مالك بن أوس مسع عمر رضي اهلل عنهما عن النيب å قال: الرب 
بالرب ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء.

2- تقدم احلديث وخترجيه.
3- واإلنشاء هنا هو أن يقول )وقفت هذه األرض(.

4- انظر املغين البن قدامة )250/6(.
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ومن املنقوالت املنتجة املصانع فيجوز وقفها.
وال حجة ملن قال بعدم وقف املنقول؛ اإذ االأ�سل ال�سحة.

واإمنا منعنا وقف املواد اال�ستهالكية كالطعام؛ الأنه ال منفعة فيه اإال ا�ستهالك عينه.
وهذا ال يوافق مق�سود الوقف، وهو االنتفاع بريعه، ومنافعه واإبقاء اأ�سله.

فيكون وقف امل�س��تهلك �س��دقة متلك للمدفوع��ة اإليه، اإال اإن كانت كمي��ة كبرية فتباع 
ويوقف ثمنها.

ووقف األسهم جائز؛ الأنها مال ينتفع بريعه؛ والأن اأ�سول االأ�سهم من �رشكات وموؤ�س�سات 
ونحوها يف حكم الثابت؛ الأن الغالب اأو اليقني كذلك، واحلكم ال�رشعي مبني على الغالب.

واإمنا قلنا »غالب اأو يقني«؛ الأنها ولو كان بع�س��ها اأ�س��وله من املنقوالت ك�رشكات النفط 
واالأنع��ام اإال اأن لها اأ�س��وال ثابتة غري منقول��ة، ولها منقوالت يف حكم الثاب��ت؛ الأنه يحقق 

مق�سوده، وهذا يقني وغالب.
وأم��ا املس��تهلكات ك���رشكات االأطعمة وامل�رشوب��ات فاأ�س��ولها وريعها حم��لُّ الوقف 

ومق�سوده، فجاز.
فتب��ني أن النظر الفقهي الجديد للوقف يكون بحس��ب األص��ول اإلنتاجية اأو املنفعة 
حاال وماآال اأو ماآال فقط ال اإىل ال�س��ابط القدمي الذي و�س��عه بع�س الفقهاء -رحمهم الله- 

منا�سبا لزمنهم.
فمن اأبطل اليوم الأجل هذا القيد الوقف يف هذه االأمور �س��يبطل اأكرب اإمكانات الع�رش عن 
الوقف كوقف �رشكات الثوة احليوانية، و�رشكات النفط، وم�س��انع اال�ستهالكيات، و�سار 
تفقهه حينئذ �رشراً على اأ�سل من االأ�سول املالية يف االإ�سالم وهو الوقف، وعاد عليه وعلى 

مق�سوده باالإبطال.
م وقف طائرة، اأو م�سنع اإنتاجي يعطي اأ�سعافا م�ساعفة  فيجيز وقف اأر�س اأو عمارة، وُيَحرِّ

من الريع، وميكن بريعه �رشاء مئات العقارات واملزارع.
وما خدم مقا�س��د ال�رشع باأكثية، اأو اأولوية، فهو املق�س��ود �رشعا، فبطل القول بغري هذا؛ 

الأنه م�سادم ملا يعود على االأ�سول يف الوقف واملقا�سد منه باالإبطال واالإخالل.
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وقولنا »ماآال فقط« لي�س��مل جواز الوقف للنقود وللفواكه وكل ماأكول وم�س��تهلك وذلك 
بالت�رشف فيه مبا يجعل املنفعة منه ماآلية كبيع الفواكه ووقف ثمنها ب�رشاء اأ�س��هم اأو عقار اأو 

و�سعها يف بنك اأو �سندوق ا�ستثماري واال�ستفادة من ريعها على الدوام.
وقف األموال النقدية:

ويج��وز االآن وق��ف االأموال النقدية، وتو�س��ع يف البنوك اال�س��تثمارية لال�س��تفادة من 
ريعه��ا، وم��ن منع لزمه الدلي��ل، اأما جمرد نقل قول قال��ه فالن قبل األف �س��نة اأو االآن بال 

حجة �رشعية؛ ال ل�سيء اإال الأنه قول فالن، فل�سنا متعبدين به نثڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہہمث )القص���ص(، والأن االأ�س��ل االإباحة، وعلى املانع الدليل ال�س��حيح ال�رشيح 

اخلايل عن املعار�س��ة، والأن الله يقول يف كل م�س��األة مل ين�س على حكمها حترميا نثۉ ۉ 
ېېمث )املائدة:101(، وهذه منها.

والأن هذا يخدم املق�سود ال�رشعي للوقف، وما خدم املق�سد وحققه فهو م�رشوع.
واإمنا قيدناها بو�سع االأموال النقدية يف نحو بنك اال�ستثمار احرتازا من وقف النقود ذهبا، اأو 
ف�سة، اأو عملة ورقية معا�رشة بدون و�سعها يف جهة ا�ستثمارية معتمدة يغلب عليها الربح؛ 

الأنها حينئذ �سدقة ي�ستهلك اأ�سلها.
واخل��روج م��ن هذا بذلك، اأو ب�رشاء اأ�س��ل اإنتاجي ثابٍت اأو منقوٍل، ف��االأول كالعقار والثاين 

كم�سنع.
وقف األعيان المالية:

ويجوز الوقف من �سائر االأعيان املالية االأربعة)1( اإذا كانت اأ�سوال اإنتاجية اأو كانت ا�ستهالكية 
واأمكن بيعها و�رشاء اأ�سل اإنتاجي، اأو و�سعها يف جهة ا�ستثمارية؛ الأن االأ�سل اجلواز واملانع 

ال دليل له، والأنه يحقق املق�سود من الوقف، فجاز.
واالأ�سول املالية العينية اأربعة هي:

1- االأر�س والعقار وما يتبعها.
2- واالأ�سول االإنتاجية.

1- راجع تقسيمنا لألموال يف حمله من كتابنا هذا.
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3- والثوات االأ�سول، وهي خم�سة ع�رش نوعا.
4- واالأعيان املالية اال�ستهالكية.

وقف الحقوق المالية:
ويج��وز وقف احلقوق املالية كالعالمة التجارية، وحق التاأليف املادي، وبدل اخللو، ويت�رشف 

يف هذا االأخري مبا يت�رشف يف وقف النقود ح�سب ما ذكرنا اآنفا.
واألوق��اف اإلعالمية هي من هذا النوع كوقف قناة، اأو حق��وق اإنتاج فني كفيلم وثائقي اأو 
متثيلي جائز �رشعا كفيلم الر�س��الة، ووقف �س��حيفة، وموقع اإخباري ووقف اآثار �سياحية تدر 
دخ��ال اإال اإن كانت من اأمالك الدولة فال توقف؛ الأنه ال معنى له، اإذ االأمالك العامة م�س��لحة 

عامة، فاإن راأت الدولة وقفها للم�سلحة العامة حتى ال تق�سم اأو تباع جاز.
ومنه فعل عمر يف �سواد العراق حيث جعله لعامة امل�سلمني، وهو كالوقف العام حينئذ.

ووقف متحف شخصي جائز من هذا الباب، ومق�سود الوقف متحقق فيه، ومن زحزحه عن 
االأ�سل اأعوزه الدليل القائم اخلايل عن املماثل واملقاوم.

ويجوز وقف محطة توليد كهربائية وجعل ريعها للجهة املوقفة اخلريية.
وك��ذا وقف ش��ركة اتصاالت أو س��وبر ماركت مبا فيها من اأ�س��ول و�س��لع؛ الأنها بدوران 

وحتريك مالها كانت اأ�سال دائما يف احلكم.
ووقف الثروة الحيوانية جائز، ويجعل اإنتاُجها من الولد وقفًا.

وي�س��تفاد من األبانها وم�ستقاته و�س��ائر ما يتعلق بالثوة احليوانية من اال�ستثمار من جلود 
و�سعر و�سوف ووبر.

ويجوز بيع بع�س اإنتاجها من الولد لال�ستفادة من ريعه، ويجب االإبقاء على ن�سبة من الولد 
حتفظ بقاء الثوة احليوانية.

واأم��ا وقف ال��ثوة املائية كم�رشوع مائي اأو �س��د اأو بئر؛ فال اإ�س��كال يف جوازه، وقد وقف 
عثمان بئر رومة)1(.

1- أخرجه البخاري برقم 2778 عن أبي عبدالرمحن أن عثمان Ê حني حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم، 
وال أنشد إال أصحاب النيب å ألستم تعلمون أن رسول اهلل å قال: من حفر رومة فله اجلنة فحفرتها ألستم 
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ووقف نس��بة ثابتة من ثمر مزرعة جائز؛ واالأ�س��ل عدم املانع، فمن ادعاه لزمه الدليل، 

ويجب اأن يوقف من االأر�س بقدر تلك الن�سبة، واإال الأدى اإىل بطالنها بالبيع لالأر�س.
فاإن مل يكن وقٌف جلزء من االأر�س فالثمرة �سدقة م�ستمرة، وتنقطع ببيع اأ�سله الآخر، وهي 
االأر�س، وال ي�س��لح اال�سرتاط على امل�س��رتي اإخراج تلك الن�س��بة)1(؛ الأنه �رشط موؤثر يقيد 

الت�رشف يف ملك الغري، فبطل.
وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها

يجوز وقف املنفعة وال ي�سح اإال بوقف ما يحفظ االأ�سل املنتج من بيع، اأو هبة، اأو مرياث.
وجه��ات الوق��ف الحياتية سياس��ية ومدنية، ونقابي��ة، وتعليمية، واجتماعي��ة، وخدمية، 

واإغاثية، وع�سكرية، واأمنية، واقت�سادية، فردية اأو اعتبارية.
والوقف اإما من هذه اجلهات اأو على هذه اجلهات.

اأما من هذه اجلهات فال اإ�سكال؛ الأن الواقف كامل االأهلية يجوز وقفه �سواء كان فردا اأو جهة 
اعتبارية خمولة، واأما الوقف عليها، فكذلك اإال ما كان يف حمرم.

الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات:
فالوقف على الجهة السياسية نحو الوقف على حزب �سيا�سي، اأو حركة، اأو تنظيم. وعلى 

اجله��ة النقابية كالوقف عل��ى نقابات ومنظمات املجتمع املدين القائمة على خدمة املقا�س��د 
ال�ستة لل�رشع، وهي: حفظ الدين، والنف�س، واملال، والعر�س، والعقل، واجلماعة.

وعلى جهة اجتماعية كوقف للمنافع، واملنا�سبات االجتماعية من عر�س وعيد اأو �سندوق 

تطوع لالإنفاق على ال�رشائح ال�سعيفة من م�ساكني واأرامل ويتامى وابن ال�سبيل.
وعلى جهة خدمية كوقف و�سائل نقل، اأو مركز �سحي، اأو م�رشوع مياه.

وعلى جهة إغاثية كاملنظمات اخلريية االإغاثية واجلمعيات اخلريية.

تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله اجلنة فجهزتهم قال فصدقوه مبا قال وقال عمر يف وقفه ال جناح على 
من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغريه فهو واسع لكل.

1- قولنا »تقدر تلك النسبة«، أي ما ينتج تلك النسبة من الثمار، فإن كانت الثمار املوقوفة 60% أوقف من األرض 
ما ينتج هذه النسبة ولو كانت أكثر من %60.
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وعلى جهة عسكرية كالوقف للمرابطني يف �سبيل الله الإعالء كلمته.

وعلى جهة أمنية ر�سمية اأو غري ر�سمية كالتعاون املجتمعي على الت�سالح، وجمع الكلمة، 

وحل م�ساكل الفتنة، فجعل وقف لهذا جائز، وهو قربة �رشعية.
وعل��ى جهة اقتصادية كوقف لتمويل م�رشوع ا�س��تثماري اقت�س��ادي يقيم املال العام، اأو 

يخ�س�س ريعه جلهة خريية معينة.
ويجوز استثمار الوقف باأنواع اال�ستثمار املذكور)1(، وجعل ريعه للجهة املوقوف عليها.

وال�س��تثمار الوقف م�سلحة كبرية حتقق املق�سود ال�رشعي للوقف وتخدمه، فطلبت �رشعا؛ 
الأنها و�سيلة مل�رشوع.

النس��ق الحادي عش��ر: هو املبادرة التطوعية العامة بال�س��دقات العامة الطوعية، ومنها 
العمرى والرقبى)2(.

وال�سدقات من اأعظم القربات عند الله واأعظم االأعمال ال�رشعية.
وف�سائلها وطلبها واحلث عليها ال تكاد اأدلته من ن�سو�س القراآن وال�سنة حت�سى، وهو بالغ 

حد التواتر القطعي ال�رشوري املعلوم من الدين علما �رشوريا كعلمنا اأن النار حمرقة.

1- راجع االستثمار من كتابنا هذا.
2- سبق الكالم يف ذلك.
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وأما النظام املالي الخامس فهو نظام اإلرفاق والتسهيالت

ومباحثه ذكرت، وهي: القر�س والوديعة واحلوالة والوكالة، فال معنى الإعادتها اإال م�س��ائل 
يف الوكالة، فنقول:

الوكالة: عقد عام اإال اأنه باملاليات األ�سق، ويليه ال�سلح.
فالوكالة: هي عقد نيابة عن اأ�سيل بالرتا�سي غالبا باآلية اإبرام.

فقولنا »عقد« يفهم منه ا�س��رتاط اأهلية العاقدين، و�س��حة املعقود علي��ه �رشعا، واآلية اإبرام 
العقد.

وقولنا »عن اأ�سيل« ي�سمل االأول وي�سمل الوكيل اإن وكل اآخر.
وقولنا »بالرتا�سي« الأن العقود ال ت�سح اإال به.

َب القا�سي وكيال عن اآخر باأمر ق�سائي ولو مل ير�س االآخر يف  وقولنا »غالبا« لي�س��مل َن�سْ
حاالت حمدودة يحددها الق�ساء.

اأْو َتَعذر احلكم باحلق اإال بذلك؛ نظرا لتمنع ال�سخ�س عن اأداء احلق.
واأهلية العاقدين كونهما بالغني، عاقلني، را�سدين من غري اإجبار، وال اإكراه عليهما.

وا�س��رتاط البلوغ والعقل؛ الأن ال�س��بي واملجنون اأو غري الرا�س��د ال نظر له اإال بوليه؛ فال 
ي�سح له التوكيل.

واأما ا�سرتاط �سحة املعقود عليه فاحرتاز عن كونها يف حمرم �رشعي.
اأو ما ال ت�سح فيه النيابة والوكالة كاأداء ال�سالة واالأكل وال�رشب والوطء ونحو ذلك.

وقولنا »باآلية اإبرام« قلنا ذلك لي�سمل اللفظ، والكتابة اأو كليهما، اأو اأحدهما.
فما �سح اعتباره اإبراما للعقد جاز.

وي�سرتط االإ�سهاد يف الوكالة ل�سحتها؛ الأن اإخبار �سخ�س اأنه وكيل فالن ادعاء ينبني عليه 
اأمور متعلقة باالأ�سيل ودعوى واإجابة، واأخذ وعطاء، وال ت�سح اإال من االأ�سيل، اأو من وكله 

بيقني، وال يتقني هذا اإال باالإ�سهاد.
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ف��اإن اأمكن جريان بع�س الوكالة بال اإ�س��هاد جاز؛ الأن اال�س��رتاط متعلق بخدمة املق�س��ود 
ال�رشع��ي من ال��وكاالت، وهي اإثبات كونه نائبا عن االأ�س��يل يحق له م��ا يحق له يف االأمر 

املوكل اإليه.
وه��ي جت��ري يف االأمور املالية كلها ويف عقد ال��زواج ويف املرافعات واحلج وتوزيع الزكاة، 
ال يف و�س��وء، وال �سالة، وال �سهادة التوحيد، وال وطء، فهذه ال ت�سح فيها النيابة والوكالة 

بحال.
اأما الوكالة بالنيابة يف من�سب القا�سي من القا�سي فخا�سع للنظر.

V V V V V
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لوحـات
من فقه النف�س واحلياة
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تقديمنا
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�س�ل اهلل ال�سادق امل�سدوق، اأما بعد:

فهذا برنامج �سخ�سي من فقه ال�حي، ا�ستنبطته مل�اجهة �سه�لة احلياة وحزونتها.

دع����ين اأق����ل لكم اإن هذا املنه���ج الذي اأخذته ومنَّ اهلل به من تدب���ر لفقه جديد لكتاب اهلل 

و�سن���ة ر�س����ل اهلل å ه� من عني اليقني الذي اآمنت به من اأن الكتاب وال�سنة فيهما حل�ل غري 

ريبية.. حل�ل ل اإمكان فيها للخطاأ.. اإنها حق مئة باملئة.. وواقعية مئة باملئة.. ومرنة و�سهلة.. 

�سدق����ين اإن خطاأن���ا ه���� اأن���ا ل نرج���ع اإىل هذا ال���دواء الرباين.. قد يك����ن لتق�سرين���ا.. ولتق�سري 

الرا�سخني يف العلم عن البيان.. اأو ق�سر النظر.. اأو ق�س�ر علم وفقه وفهم اأو غري ذلك.

لقد �سلكت يف هذا اأن اأعن�ن واأترجم عن�انا ملخ�سا جامعا للمراد، ثم اأتبعه بالدليل، واأريد 

اأن اأق����ل ل���ك: اإذا فقهت ما يف هذه الل�حات ف�سيفتح اهلل علي���ك باإذنه يف فهم وتدبر ما �ساء اهلل 

.å من القراآن و�سنة ر�س�ل اهلل

تاأمل يف العبارة ثم تاأمل يف الن�ض ولحظ ذلك يف واقع حياتك.. تاأمل.. لأن كل كلمة و�سعت 

بعناية ملعنى... فلنبداأ اإذن بع�ن اهلل..
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 لَْوَحــة )أ(

حتت اأي ظرف، هز جذع احلياة.
هذه �مر�أة �صاحلة يف ربوة يف حالة والدة يدفعها �ملخا�ض �إىل جذع نخلة نثۉ ېمث 

)مرمي:23(، يعنى دفعها و�أجلاأها.

ه���ي حتت���اج �إىل غ���ذ�ء للو�صع... مل ير�ص���ل لها جربيل ليهز له���ا �لنخلة �أو يعطيه���ا رزقًا من 
�جلن���ة كم���ا كان وه���ي يف �ملح���ر�ب وهي �الآن يف نظرنا �أح���وج �إىل ذلك من ذي قب���ل �إال �أن �الأمر 

�الإله���ي �أن كلمه���ا ولدها من حتتها وهو عي�صى بن مرمي �ملولود �للحظة نثۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئىئمث )مرمي( �أي جدول ماء نثی ی ی یمث )مرمي:25( مع �أن جذع �لنخلة 

ال يه���زه �لرج���ل �لفتي مفتول �لع�صالت... كيف بام���ر�أة يف حالة والدة..!! �إال �أنه �تخاذ �صبب 
و�لنتائج من عند �هلل تعاىل.

�إنه تعليم لنا �أن نهز جذع �حلياة حتى ت�صاقط علينا رطبًا ولو كان ذلك -يف نظرنا- ال يوؤثر؛ 
ل�صعفه �إال �أن �هلل هو من يتوىل �لب�صط ويتوىل �لعطاء.

هذه دعوة �إىل �لعمل �أمام �أكرب �ل�صعوبات.. يف �أق�صى �ملتغري�ت، دعوة لنا جميعًا �أن ال نحبط 
�أو نياأ�ض.. �أن ال نرى �صيئًا بعيد �ملنال؛ الأنه يجب علينا �لعمل �ل�صببي فح�صب.

�إن �لو�ص���ع �القت�ص���ادي حتى لو بلغ درجة �لتعذر وجاعت بطون كثرية، ويف ظل هذ� �الإزر�ء 
قد يولد �الإحباط يف نفو�ض، �إال �أن هذ� لي�ض هو ما �رشعه �هلل لالإنقاذ.

�إن �ملحب���ط �صيهل���ك نف�صه، ويدمره���ا وم�صتقبله وم�صتقبل ولده، قد يك���ون من �لنو�بغ فيفقد 
ذلك �لنبوغ و�الإبد�ع، الأنه مل ي�صمد �أمام هذه �لظروف �حلالكة، بل ��صت�صلم لالإحباط..

فاإياك �أن حتطم �أحالمك و�آمالك ل�صعوبات قد تكون قا�صية فعاًل.. �إنك ماأمور معلم �أن تت�صبب 
ولو �أمام �أعتى و�أق�صى ما قد تو�جه>.
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لَْوَحــة )ب(
من فقه تعاملك مع الأزمات والغليان خا�ضة وعامة.

1- اإفهم، وتعامل بفهم:
ينبغي عليك �أن تفهم �لو�صع.. �الأزمة، بحقيقة عميقة، حتى تتعامل مع �الأمر.

�فه���م م���ن �أنت؟ ما موقعك؟.. تاأثريك؟ �نظر �إىل تفهيم �هلل لر�صوله من هو يف مو��صع متعددة: 
ق���ال له ربه مق�صما بالقر�آن نثڤڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄمث )ي�س(. ليوؤكد 

له موقعه ومن هو، و�ملهمة �ملكلف بها.
لقد كرثت يف �لقر�آن �لكرمي حمالت �لتعريف به å وباأ�صحابه وبدعوته و�أعد�ئه و�صنة من 

�صار على هذ� �ملنهج.
حمل���ة هدفه���ا �لفه���م و�لتعامل من خالل���ه، و�صلت حت���ى �إىل د�خل نف�ض �ملتاآمر م���اذ� يريد.. 
وكي���ف تتعامل مع���ه؟ نثژ ژ ڑمث )اآل عمران:118(. �إنه ك�صف عمي���ق حلركة �لنف�ض �لعميقة 

�خلفية..
�إن���ك �إن مل تفه���م فلن تعمل، �أو لن تقدم �صحيح �لتعام���ل، و�نظر باهلل عليك �إىل هذ� �لذي غاب 
عن���ه �لفهم كي���ف �صيتعامل بع�صو�ئية، و��صط���ر�ب، ت�صتفزه �ملو�قف، وكم ي���وؤزه من يريد �أن 

يحقق من خالله هدفا ورقما.
ــف: نثجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب  ــع املواق ــتفزاز م ــل بال�ض 2- ل تتعام

يبجتمث )الروم(.
ه���ذ� �لن�ض فيه وجوب �ل�ص���رب على �ملنهج وعلى �ال�صتفز�ز�ت.. في���ه �لنظر �إىل �ملاآالت.. �إىل 
�مل�صتقبل، وهو ما دل عليه قوله تعاىل بعد �الأمر بال�صرب نثحئ مئ ىئ يئجبمث، وهذ� تنبيه على 

�لتعليل كما هو معلوم يف �الأ�صول.
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وفيه �لنهي �لتحرميي عن �لتعامل بخفة وطي�ض و��صتفز�ز و��صتخفاف.
�إن كلم���ة نثخبمث جتم���ع كث���ري� من �ملع���اين �لهام���ة، �إنها ت���دل على �لطي����ض.. على 
�لعجلة.. على �رشعة �ال�صتفز�ز.. تدل على �ال�صتخفاف مباآالت �حلدث.. تدل مع نثحبمث على 

وجوب �البتعاد عن �صيا�صة رد �لفعل �للحظي �لذي ي�رش �أكرث مما ينفع.
لق���د ��صتوقفتن���ي هذه �الآية كثري�.. ففيها كثري مما نحن بحاجة �إليه يف �حلياة.. يف تعاملنا مع 

�ملو�قف و�الأحد�ث و�الأزمات>..
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لَْوَحــة )ت(
3- ارتبط بقوة مع اهلل:

�أنت حمتاج للحماية، لالإمد�د �لرباين، للتثبيت، للهد�ية و�لتب�صري و�لتوفيق للرزق، لالأن�صار، 
الن�رش�ح �ل�صدر، للتاأييد و�لن�رشة، لو�صع �لوزر لعافية �لبدن، حلفظ �لولد و�الأهل و�ملال.

�خلال�صة: �أنت حمتاج للرعاية �ملطلقة و�حلماية �ملطلقة، ولي�صت بيد �أحد �أبد�، �إنها بيد و�حد 
فقط، و�حد �أحد هو �هلل.

�إذً� �أن�صئ عالقة تعبدية خا�صة قوية معه و�صرتى كل ذلك �أمام عينيك، و�صاأدلك على ما ميكن 
�أن �أ�صميه ز�د �لر�صايل، �أو ز�د �لثبات، ��صتنبطه من �لكتاب و�ل�صنة وهنا �أذكره باخت�صار لكن 

تنبه �إىل �أنك �إن �أدمت هذ� �صتنجح جناحا موفقا:
�أ- �أقم �ل�صلو�ت �خلم�ض يف جماعة.

ب- �أقم �لليل بع�صه.
ت- �جعل لك وردً� من �لقر�آن كل يوم.

ث- �لذك���ر �لكث���ري خا�ص���ة �لت�صبي���ح و�ال�صتغف���ار، و�صاب���ط �لك���رثة ه���و م���ا تخ���رج به عن 
ۆ  ۇ  نثۇ  يف  ب���ه  وتدخ���ل  )الن�س��اء:142(،  ژژمث  ڈ  ڈ  ڎ  نثڎ 
ۆمث )الأحزاب:35(.. و�إمنا خ�ص�صن���ا �لت�صبيح و�ال�صتغفار لكرثة �خت�صا�صهما يف 
�لقر�آن نثىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئجبمث )الأحزاب:42-41(، 

نثڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎمث )الن�سر:3(.
ج- ك���ن مع �جلماعة �أه���ل �الإميان.. كن مع �ل�صادق���ني.. �لثابتني.. نثٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )الكهف:28(، نثڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃچمث )التوب��ة:119(.. ال ت�صاحب �ملناف���ق �أو �ملذبذب �أو من يحبطك، 
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�أو يوؤملك، �أو يقلقك، �أو يجعلك يف ��صطر�ب، �أو تثبيط �أو خالف مع �حلياة.
ح- �تخذ �صاحبا خا�صا معينا مثبتا نثۆئ ۆئ ۈئۈئمث )طه:31(.

خ- ��ص���رب.. حتمل.. �ت���رك �مللل و�ل�صاآم���ة.. و�لت�صويف.. و�لتح�رش.. ول���و.. فاإنها �أدو�ت 
للهدم، لذلك دلت ن�صو�ض �لقر�آن و�ل�صنة على هجر هذه �الأمور و�حلذر منها.

د- �لدع���اء، �لدع���اء، �لدع���اء، وذكر �لنعم و�المتنان هلل بها و�صكره ث���م �صكر من قدم لك �صيئا 
م���ن ذلك نثگ گ گ گمث )املائدة:7(، وهذ� �أمر يدل على �لوجوب، فو�جب على 
�لعب���د �أن يتذك���ر نعمة ربه علي���ه.. ويحمده �صبحانه عليه���ا؛ الأنها طري���ق �إىل دو�مها وزيادتها 

نثڦ ڦ ڄڄمث )اإبراهيم:7(.
ذ- ال مت����ِض بع�صو�ئي���ة ب���ل وف���ق هدف حم���دد و��صح وخط���ة مر�صومة وت���درج وال تعجل.. 
نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )املل��ك(. �نظ���ر كيف ذم �هلل من 
مي�صي بع�صو�ئية يف حياته.. �إنها �لكبكبة �لد�لة يف ميز�نها �ل�رشيف على �ال�صطر�ب و�الختالل 

و�لرتدد وتقلب �ملو�قف و�هتز�زها.>
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لَْوَحــة )ث(
4- �ضيا�ضة القول:

�صيا�ص���ة �لثن���اء �حل�ص���ن على �حل�ص���ن و�لدفع بالت���ي هي �أح�ص���ن و�لقول �حل�ص���ن و�جلد�ل 
باالأح�صن.

�أ- نثٹ ٹ ڤمث )الأنعام:152(، نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇۋمث )املائدة:8(.

ب- نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژمث )الإ�سراء:53(.
ج- نثک ک گ گمث، �لنتيجة نثگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱمث.

�إننا �أيها �الإخوة بحاجة �إىل �صيا�صة �لقول، �أعني �صيا�صة من فقه �لوحي ال من �لذ�ت و�الأنا.
نح���ن بحاج���ة له���ذ� يف كل حياتنا �إال �أنا �أح���وج �إلي���ه يف �إد�رة �الأزمات ودو�م���ات �ل�رش�ع.. 
�ث���ن عل���ى �جلهود.. �ترك �ملالقف���ة و�ملال�صنة.. ق���ل و�أح�صن و�صدد.. هذ� ه���و مفتاح �الإ�صالح 

�ل�صخ�صي و�الجتماعي و�لوطني �لعام ودليله نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭمث )الأحزاب(.

�إن �الأقو�ل �إذ� كانت �صديدة �أ�صلح �هلل �الأعمال، فالعمل تبع للقول.. هذ� ما تدل عليه �الآية.
�إذً�.. ه���ذ� طري���ق �الإ�صالح �لعام، بل و�خلا�ض، بل و�الأخ�ض م���ن مغفرة �لذنب.. تاأمل كيف 
خت���م �هلل هذ� �لتوجيه بقول���ه نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )الأحزاب( مبينا �أن 
تر�صي���د �الأقو�ل بالعدل و�ل�صدق و�حلق و�حلكمة كما تدل عليه لفظة نثھمث ينتج �لفوز يف 

�حلياة �الأوىل و�خلالدة.. فهيا �إىل �لفوز �لعظيم، الأن دونه �خل�صارة.
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5- ل داعي لتحقري جهود اأحد:
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  نثې 
ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئیمث )التوبة(، هوؤالء منافقون �حتقرو� جهود� 

ب�صيطة من ب�صطاء كانت جهدهم؛ فذمهم �هلل و�صخر منهم وعذبهم.
ال د�ع���ي لهذ� �خلل���ق، كفى جتريحا.. كفى حتقري� لالآخر.. كفى غم���ز� وملز�.. لنقل للمح�صن 
ــنجات اللحظة جهود امل�ضلحني؛ لأنك حينئذ  ــف بت�ض �صكر� وللم�صيء �أ�صلح �الإ�صاءة.. ل تن�ض

تن�ضف نف�ضك وقوتك.
6- ل ت�ضطدم الآن:

الأن���ك حينئذ تبدد طاقتك خا�صة �إذ� كان يف دو�مات �صغرية الأن �لقيمة �لكبرية �إذ� ��صطدمت 
بالقيم���ة �ل�صغ���رية فق���دت م���ن قيمتها؛ لذلك وج���ه �هلل ر�صول���ه �أال ي�صط���دم بها نثڃ چ 
چچمث )الأع��راف(، نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )الفرقان(، نثڑ 

ک ک ک ک گ گگمث )املزمل(.
�عل���م �أيها �الأخ �أنه قد يثري لك �الأعد�ء دو�مات �صغ���رية.. م�صاكل.. مو�جهات، �لغر�ض منها 
��صتنز�ف���ك و�صغل���ك ليبع���دوك كقوة ع���ن �ملو�جهة لهم، �أو ع���ن هدفك يف �حلي���اة، فتنبه.. حلها 

�الآن.. فو�ض من يحلها.. �أعر�ض عن �الإ�صاء�ت من هذ� �لنوع>.
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لَْوَحــة )ج(
7- ا�ضتمر ول تتوقف عن براجمك مهما كانت الظروف:

 å قال ر�صول �هلل Ê أخ���رج �أحمد ب�صند على ����رشط م�صلم )12925( عن �أن�ض بن مالك�
»�إن قامت على �أحدكم �لقيامة ويف يده ف�صلة فليغر�صها« ويف رو�ية له »ف�صيلة«.

ت�ص���ور هذ� �النفجار �لهائل، �جلبل �لذي تر�ه ر��صخ���ا �أ�صبح �صظايا وذر�ت نثڦ 
ڦڦمث �خلليج، و�لبحر، و�ملحيط نار و�حدة، هذه �ل�صورة �لرهيبة و�أنت يف �ملزرعة 

تغر�ض �لنخل »�لف�صيلة« �لتي تثمر بعد �صنو�ت.. هل تفر وترمي بها جانبا؟ ال ال..
ر�صولنا å يقول: ��صتمر يف برناجمك، �غر�ض ما يف يدك وال ترتدد. �إذً� مهما �أملت بك �لظروف 
و�حل���روب و�ل�صعوب���ات، ال ترتك برناجمك ثم تعلل وتربر لنف�ص���ك قائال: حتى تهد�أ �الأو�صاع 
نو��ص���ل. هذ� هو �لتغرير بعينه، �إن �لقالق���ل و�ل�رش�ع و�ل�صد�م من �صنة هذ� �لكون �إىل قيام 

�ل�صاعة، فلو توقفت لها �صتتوقف د�ئما.
لقد تاأملت يف تر�ثنا �لهائل �لذي تركه لنا �الأفذ�ذ، فقلت كيف وهم خا�صو� و�صغلو� وجاهدو�؟ 
ث���م �أدركت �أنهم برجم���و� �أنف�صهم على �لنجاح و�ال�صتمر�ر وع���دم �لف�صل و�العتذ�ر بالظروف 

و�الأحو�ل فاأنتجو� و�أبدعو�، و�صلموها �إلينا، فلنكن كذلك>.
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لَْوَحــة )ح(
* تاأمالت من فقه الوحي..

��صتنباط���ات م���ن فق���ه �لوح���ي ل���ك ويل يف �حلي���اة، تعت���رب كاملفك���رة �ل�صخ�صي���ة تو�ج���ه بها 
وت�صت�صيء:

1- اأول مادة يف الد�ضتور الإلهي بعد �لفاحتة نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپمث )البقرة(، حتى 
نتعامل معه بهذه �لقاعدة، من �أوله �إىل �آخره.

�إذ� فتح���ت �مل�صح���ف، �طرح �لريب و�ل�صكوك و�الأوهام �أر�ص���ا، وثق فقط مبا �صينبئك �هلل به 
نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹمث )الن�ساء(.

ــى الإطالق �لب�صملة �لتي ت�صمنت �البتد�ء باإع���الن �لبدء با�صم �هلل �لرحمن  ــة عل 2- اأول اآي
�لرحي���م، و�لرحمة هي �لو�صف �حل�رشي لهذ� �لدين نثک ک گ گ گگمث 
)الأنبي��اء(، ث���م ذكره مرة �أخرى بعد �آية و�ح���دة يف �لفاحتة نثڀ ڀمث ومل يقدم يف فاحتة 

كتاب���ه �لك���رمي ��صما من �أ�صمائ���ه �لد�لة على �أنه �صديد �لعقاب �أو �رشي���ع �الأخذ، بل قدم لعباده 
عنو�ن معاملته �الأ�صلية، وجعله يف �صورة تتكرر يف �ل�صلو�ت فر�صا ونفال.

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ــك  ــى عالقات ــق عل تقل 3- ل 
پڀمث )مرمي(، �أي مودة.

ییمث  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  نثۈئ  ــايق  تت�ض ول  ــزن  حت ل   -4
)النح��ل(، حت���ى �أمام �ملكر و�خل���د�ع ال حتزن وال تت�صاي���ق.. هذ� مما تقت�صيه ه���ذه �الآية، لكن 

�نظر �إىل ما بعدها مبا�رشة نثی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخبمث )النحل(.
�إذً�.. هن���ا �ل����رش.. �إذ� كنت م���ع �هلل بالتقوى وتعاملت باالإح�صان ف���اإن �هلل حينئذ معك، فلماذ� 

�حلزن و�ل�صيق و�لقلق!؟
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5- ل تتح�رص، فاحل�رش�ت تذهبك �صيئا ف�صيئا نثں ں ڻ ڻ ڻمث )فاطر:8(.
ــوم ول���و كان���ت دعوي���ة نثپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺمث  ــك بالهم ــل نف�ض 6- ل تقت

)ال�سعراء(.

ــد اآتاك اهلل اأعظم ثروة، �ل�صب���ع �ملثاين و�لقر�آن فال تلتفت لغ���ريه من �حلطام نثٴۇ  7- لق
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئمث )احلجر(.
ــد تكون فقريا، فال جتعله عائقا �أم���ام �حلياة �لطيبة، و�نظر �إىل حمل���ة �لر�صالة فاإنهم  8- ق
مل يكون���و� �أثري���اء، بل م���ن ب�صطاء �لنا�ض و�أو�صطه���م، �إال د�وود و�صليمان �بت���الًء، ولذلك قال 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  نثۓ  �هلل 
َف به هوؤالء �ل�صفوة، وقد كان  ۅۅ ۉ ۉ ېېمث )احل�س��ر(، ولو كان عيبا ما ُو�صِ
لهم �الأثر يف تغيري �لعامل، فلم يعقهم و�صعهم ذلك عن �حلياة �لطيبة وحملها للنا�ض بهذ� �لدين 

�لعظيم دين �الإ�صالم.
فكن كهوؤالء �لعظماء وال تتوقف الأجل �لظروف و�ل�صعوبات و�لعقبات.. ��صَع م�صتعينا باهلل 
لتغي���ري و�صع���ك د�ئما �إىل �الأف�ص���ل يف حياَتْيك و�حمل �مل�رشوع �لذي حمله ه���وؤالء وُكلِّفنا كاأمٍة 

بحمله جتمع �لنجاح و�ل�صعادة �حلقيقية و�لوفرة �لو�فرة و�لر�صى>..
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لَْوَحــة )خ(
ــى �أرب���ع م���ر�ت يف �لي���وم نثڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  9- جرعة الر�ض

ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱمث )طه(.

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  نثڄ  ــيق  ال�ض ــالج  ع  -10
ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎمث )احلج��ر(.. �إنه �لت�صبي���ح وما بعده يف �الآية.. 

لكن �أَْح�ِصْنه لتحقق �لنتائج.
11- من م�ضادر القوة:

ــتغفار نثۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  اأ . ال�ض
ی ی یمث )هود:3(.

ب . �ضالة الليل نثٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤمث )املزم��ل(، فتحم���ل �لتكليف و�أعباء �حلي���اة ال بد لها من 

�لقوة �لتي نبه �هلل ر�صوله �إليها وهي نثٻ ٻمث.
ت . الذكر املتوا�ضل خا�صة عند �ل�صد�ئد نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻمث )طه(، 
فانظ���ر كي���ف �أمرهما �هلل وهم���ا ذ�هبان ملالقاة �لفرع���ون باأعظم �أ�صباب �لق���وة وهو �لذكر، بل 

�لكثري كما تفيده نثڱ ںمث.
ــاء نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث  ــد اللق ــر عن ث . الذك

)الأنفال(.

ج . جماعة اأهل الإميان نثپ ڀ ڀ ڀ ڀٺمث )الأنفال(.. وغري ذلك.
ح- ال�ضرب وال�ضالة نثۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )البقرة(.
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فالذن���وب  )ال�س��رح(..  نثھ ھ ھھ ے ے ۓۓمث  ــية  املع�ض ــب  خ- جتن
و�الأوز�ر حم���ل ثقي���ل على �لظه���ر.. �إنها تنق�ض �لظه���ر وت�صعف �لب���دن و�إذ� �صعف �الإن�صان 

�صعفت حياته.. وكلما ز�د ذلك ف�صدت �حلياة نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(.

ــظ اجلماعة يف �جتهادنا هو �ملق�ص���د �ل�صاد�ض �ل�رشوري لل�رشيعة.. و�جلماعة ت�صمل  د- حف
»�الأم���ة و�ل�صع���ب و�لدول���ة و�ملجتم���ع و�الأ����رشة«. وق���د ب�صطنا ه���ذ� يف كتابنا »�ملقدم���ة يف فقه 

�لع�رش«>.
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لَْوَحــة )د(
ــعيدا �إىل �ملوت وتن���ال مكانتك رغما ع���ن كل �أحد نثھ ھ ھ ے  ــف تعي�س �ض 12- كي
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )هود:3(، �إنه �إذن �ملتاع �حل�صن 
ولي����ض موؤقت���ا ب���ل �إىل نهاي���ة �لعمر، �إىل �أجل���ك �مل�صمى يف �لل���وح �ملحفوظ، فقط م���ا عليك �إال �أن 
تتخل�ض من �ملظامل و�الآثام و�جلر�ئم و�لذنوب و��صتغفر �هلل وتب �إليه، �إذ� فعلت ذلك فم�صمون 

لك قطعا �حلياة �ل�صعيدة �لر��صية يف �لدنيا و�الآخرة.
ــل مع من قول���ه هو �لذي �صيم�صي، وق���ر�ره و�أمره هو �ل���ذي �صيتعامل معه؛ الأن  13- تعام
�لكل طوع �أمره ونهيه نثے ےمث )الأنبياء:68(، نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث 

)الأنبياء( فمن �لذي م�صى �أمره وكالمه فتعامل معه، �إنه �هلل.

14- تعامل مع من كيده هو �لنافذ نثگ گ گڳ ڳ ڳڳمث )الطارق(.
15- ارتبط مبن مكره هو �لنافذ نثڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻڻمث )الأنفال(.

ــط من �خليانة نثىب يب جت حت خت متىتمث )يو�س��ف( فهذه �آي���ة �الأمان من  16- ل حتب
�لكيد و�خليانة، لقد ق�صى �هلل، وحكم، و�أكد �أنه ال يهدي ذلك �لكيد بل ي�صله ويحبطه.

17- اإذا تعاملت باأمر �هلل فال تقلق من �ملخادعني نثی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب 
نه �ملخاوف بقوله نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  حب خب مبىبمث )الأنفال(، ثم �أمَّ
پپمث )الأنف��ال:62(.. فه���ذ� دف���ع ملا قد ي���رد على �لنف�ض من �إم���كان �أن يتخذ ه���وؤالء �ل�صلم للغدر 

و�خلد�ع، وقال كذلك نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )الأنفال:71(.
ــل باال�صتف���ز�ز مع �ملو�ق���ف نثجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب  18- ل تتعام

يبجتمث )الروم(.. �أعدناها هنا تاأكيد� عليها>.
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لَْوَحــة )ذ(
19- من مفردات الرتبية:

�أ ( عل���م ول���دك �لتوحيد وحذره من �ل����رشك و�أكد له ف�صاعة ه���ذه �جلرمية �لكربى نثٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄمث )لقمان(.

ب ( علمه �لرب بو�لديه نثڃ ڃ ڃمث.
ت ( علم���ه �لثق���ة ب���اهلل ومر�قبته يف �ل����رش و�لعالني���ة نثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉمث )لقمان:16(.

ث ( علمه �ل�صالة نثې ې ېمث.
ج ( علم���ه �أال يفع���ل �خلطاأ ب���ل علمه �أن ال ي���رتدد يف ت�صحيح �خلط���اأ نثې ى ى ائ 

ائمث.

ح ( علمه �لتحمل وع���دم �الإحباط و�الأخذ بالعز�ئم يف �حلياة نثەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئمث.

خ ( علمه ترك �حلركات غري �ل�صليمة وترك �لفخر و�الختيال نثېئ ېئ ىئ ىئمث.
د ( علم���ه ترك �لفخ���ر باالأقو�ل و�الختي���ال بحركاته وت�رشفاته و�أفعال���ه نثحئ مئ ىئ يئ جب 

حب خبمث.

ذ ( علمه �مل�صي �ل�صليم نثىئ ی ی ی یجئمث، نثىب يب جتمث.
ر ( علمه حتى �الأدب �ل�صوتي نثحت خت متىتمث.

ز ( ��رشب له �الأمثال نثيت جث مث ىث يثمث.
����ض( �عطه حق �للع���ب لكن �حر�ض على �إجر�ء�ت �لرعاي���ة و�حلماية نثۉ ې ې ې 

ېمث فاأر�صله معه لكنه حذرهم و�أمرهم باأخذ �الحتياطات.
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����ض( �ص���ل عن ولدك و�صارك���ه �هتماماته »يا �أبا عم���ري ما فعل �لنغ���ري«)1(.. فالن�ض دليل على 
�ل�صوؤ�ل عن �الأطفال ومالطفتهم ولو من �الإمام �الأعظم فهو من �لو�لد �أوىل، وفيه جو�ز �تخاذ 

ع�صفور للزينة.
�ض( كخ كخ.. هذه كلمة قالها ر�صول �هلل å للح�صن وهذ� يدل على �إلز�م �لولد من �لبد�ية �أكل 

�حلالل وجتنيبه �ملحرمات ولذلك �أمر ر�صول �هلل å باإر�قة خمر الأيتام بعد نزول حترميها.
ويجب تعليم �لولد ما ينفعه دينا ودنيا بح�صب �صنه وجتنيبه كل �مل�صار و�ملحرمات �العتقادية 

و�ل�صلوكية و�الأخالقية و�الأ�رشية و�ملجتمعية.
����ض( يجب على �لو�لد و�لو�لدة و�الأ�رشة وويل �الأمر توف���ري �لعناية �ل�صحية بالطفل لعموم 

»كلكم ر�ع وكلكم م�صئول عن رعية«)2( وحتميله �مل�صئولية دليل �الإيجاب.
والأن حفظ �لنف�ض و�جب، وهذ� منه لعموم نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث 
)املائ��دة:32(، والأن دف���ع �ل����رشر و�جب وهذ� منه والأن���ه خادم ملق�صد �رشعي ه���و حفظ �لنف�ض 

فوجب الأن �لو�صائل لها �أحكام �ملقا�صد.
وقد �رشع ر�صول �هلل å �ل�صوؤ�ل عن �صحة �لطفل و�الهتمام من �الإمام �الأعظم »عالم تدغرن 

�أوالدكن بهذ� �لعالق«)3(.

1- أخرجه البخاري برقم )6129( ومس��لم برقم )5747( واللفظ له عن أنس بن مالك Ê قال كان رس��ول اهلل 
å أحس��ن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمري كان فطيما فكان إذا جاء رس��ول اهلل å فرآه قال »أبا 

عمري ما فعل النغري«. قال فكان يلعب به.
2- أخرجه البخاري برقم )893( ومسلم برقم )4828( واللفظ له عن ابن عمر Ê عن النيب å أنه قال »أال 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاألمري الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته 
وهو مس��ئول عنهم واملرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مس��ئولة عنهم والعبد راع على مال س��يده وهو مسئول 

عنه أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«.
3- أخرج��ه البخاري برقم )5713( ومس��لم برق��م )5893( واللفظ للبخاري عن أم قيس á قالت دخلت بابن 
لي على رس��ول اهلل å وقد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أوالدكن بهذا العالق عليكن بهذا العود 

اهلندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات اجلنب يسعط من العذرة ويلد من ذات اجلنب.
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وم���ا ذكرن���ا م���ن �أدل���ة �الإيجاب توج���ب كل �صبب لدف���ع �ل�رشر ع���ن �لطفل فتج���ب �للقاحات 
و�لتطعيمات و�لرعاية �ل�صحية للطفل على �الأ�رشة و�لدولة وياأثم من ق�رش.

ط- �خرت �ال�صم �حل�صن لولدك؛ لورود �ل�رشع بذلك)1(.
ظ- �لر�صاع���ة �لطبيعية حق مفرو�ض �رشع���ا للطفل نثھ ھ ھ ھ ےے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭمث )البق��رة:233(. وق���د ب�صطنا ما تقدم يف كتابن���ا »�ملقدمة يف فقه �لع�رش« 

وذكرنا ما يتعلق ب�صائر �حلقوق للطفل>.

1- فيه أحاديث حس��نة صحيحة تدل على ذلك ويش��هد بعضها لبعض فمنها ما أخرجه أمحد برقم )2329( عن 
ابن عباس قال: كان رس��ول اهلل å يتفاءل وال يتطري ويعجبه االس��م احلس��ن. وله شواهد منها حديث ابن أبي 

حدرد برقم )812(.
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لَْوَحــة )ر(
ــك نثېئ ىئ ىئ ىئ ی ییمث )النح��ل(.. �إذن حتى لو  20- ل حتا�رص نف�ض
كان هناك من ميكر بك فال تنهزم �أو ت�رشب على نف�صك دو�ئر من �مل�صايق و�لقلق؛ الأنك حينئذ 

قد حا�رشت نف�صك فعال قبل �أن يحا�رشك من مكر بك.
ــف احلق هلل ال ميكن ����رش�وؤه بامل���ال نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  21- التاآل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦمث )الأنفال:63(.

22- ادفع الإيهام والظنون ما ا�ضتطعت، واقطع حبالها ومواردها قبل اأن حت�ضل..
»عل���ى ر�صلكم���ا �إنه���ا �صفية بنت حي���ي«. فقاال �صبحان �هلل ي���ا ر�صول �هلل. ق���ال »�إن �ل�صيطان 

يجري من �الإن�صان جمرى �لدم و�إين خ�صيت �أن يقذف يف قلوبكما �صيئا«. متفق عليه)1(.
23- حتى ولو بلغت درجة الولية قد تهم بالف�صل نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پپمث )اآل عمران:122(.

ــم يف حلظات حا�صم���ة بالدنيا لك���ن �آخرين لي�صو كذل���ك نثگ گ گ  ــد تهت 24- ق
گڳ ڳ ڳ ڳڱمث )اآل عمران:152(.

ــن اأن يتاآمر على �أعلى �لقياد�ت، باأ�ص���كال و�أنو�ع �لتاآمر و�لكيد، وبالفتات متعددة  25- ميك
وم���ربر�ت خمتلفة، وم�صميات ومقرتحات... لقد حاولت �لع�صبة �لنخبوية من كفار قري�ض �أن 
تتو�ص���ل �إىل �نح���ر�ف ي�صري من �لر�ص���ول å.. هاهنا حتتاج ونحتاج كلن���ا �إىل �لتثبيت، حتى 

ر�ص���ول �هلل بحاجة �إىل تثبي���ت �هلل نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
 å 1- البخاري )2035( ومسلم )5808( واللفظ له، عن علي بن حسني عن صفية بنت حيي قالت كان النيب
معتكفا فأتيته أزوره ليال فحدثته ثم قمت ألنقلب فقام معى ليقلبنى. وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فمر رجالن 
من األنصار فلما رأيا النيب å أس��رعا فقال النيب å »على رس��لكما إنها صفية بنت حيي«. فقاال سبحان اهلل 

يا رسول اهلل. قال »إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم وإني خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا«..
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ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ىى 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئمث )الإ�سراء(، نثۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىمث )الن�ساء:113(، نثڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ںڻ ڻ ڻ ڻۀمث )احلج(.

26- التاأثر بكالم النا�س: ال ترتك بع�ض �الأحكام �أو تتحرج من تبليغها وال ت�صق نف�صك بذلك 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  نثې 

ېئېئمث )هود:12(، نثٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺمث 

)الأعراف(>.
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لَْوَحــة )ز(
27- ل تتكلف يف �أي �صاأن من �صئون حياتك نثٿ ٿ ٹ ٹٹمث )�س(.

ــف م���ن ال ي���درك بع���د �لع���دو وخمطط���ه نثې ې ېىمث  ــد يف ال�ض ــد يوج 28- ق
)التوبة:47(.

ــن الكبري قد ي�صيء �إ�صاءة كبرية فليتجاوز عنه، فاإن حاطبا من �أهل بدر ر��صل  29- املح�ض
قري�ص���ا يخربه���م ببع�ض خرب �لنبي å ال �صكا منه وال نفاقا ولكنها فلتة، فقوبلت بالعفو �أمام 

.)1(å إح�صانه �لكبري ومو�قفه �لعظيمة، ويكفي �أنه من �أهل بدر، كما قال �لنبي�
ــد ل جتد حولك �أحدً� بل قد يكون �لكيد م���ن د�خل �لبيت حتى من زوجتك فال حتبط  30- ق

�أو ت�صت�صل���م نثک گ گگ گڳ ڳڳمث )احلجر(، نثک ک ک گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھمث )التحرمي(.

1- احلديث أخرجه البخاري برقم )3983(، ومس��لم برقم )6557( واللفظ له. عن علي بن أبي طالب قال بعثنا 
رس��ول اهلل å أن��ا والزبري واملق��داد فقال »ائتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كت��اب فخذوه منها«. فانطلقنا 
تع��ادى بنا خيلنا فإذا حن��ن باملرأة فقلنا أخرجي الكتاب. فقالت ما معي كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقني 
الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رس��ول اهلل å فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إىل ناس من املش��ركني 
من أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهلل å فقال رسول اهلل å »يا حاطب ما هذا«. قال ال تعجل علي يا 
رسول اهلل إني كنت امرأ ملصقا فى قريش -أي حليفا هلم ومل يكن من أنفسها- وكان ممن كان معك من املهاجرين 
هلم قرابات حيمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب فيهم أن أختذ فيهم يدا حيمون بها قرابيت ومل 
أفعله كفرا وال ارتدادا عن ديين وال رضا بالكفر بعد اإلس��الم. فقال النيب å »صدق«. فقال عمر دعين يا رس��ول 
اهلل أضرب عنق هذا املنافق. فقال »إنه قد ش��هد بدرا وما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما ش��ئتم 

فقد غفرت لكم«. فأنزل اهلل عز وجل )يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء(.
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حتى ولدك قد يكون �أعتى من فرعون نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇمث )هود(.

�أما فرعون فقال عند �لغرق نثڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچمث 
)يون���س(. حتى و�لدك نثھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭڭمث )مرمي(. حتى �إخوتك 

نثٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀمث )يو�سف:5(.
وقد يكون �الأمر غري هذ� كله، وقد يكون �صيء منه فقط، �ملهم هكذ� �حلياة و�البتالء.

ــوا مالئكة بل ه���م ب�رش لهم حاجي���ات، فاأكرمه���م �إن �أردت �أن ينفعوك  ــن حولك لي�ض 31- م
نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅمث )يو�سف:21(.

32- اإذا كان من حولك يف مرتبة �إميان �ل�صحابة فال�صعف �لب�رشي �الأ�صلي –ال �لعار�ض- 
موجود نثڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀمث )الأنفال:66(>.



1035املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 1035املقدمة فـي فقه الع�رص1034 املقدمة فـي فقه الع�رص 1034

لَْوَحــة )س(
ــوى قد يزلون زل���ة عظيمة ويظلم���ون �أنف�صه���م لكنهم يتوب���ون وي�صتغفرون  ــل التق 33- اأه

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ  ي����رشون  وال 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌمث )اآل عمران()1(.

34- قد يتبنى العدو �ضائعة اأخالقية عن زوجتك وعر�صك كما ح�صل من �ملنافقني يف �الإفك!! 
فانظر ماذ� �صنع �لنبي å وكيف تعامل �لقر�آن مع �ل�صائعات وحاربها، وكيف بر�أ �لطاهرة 

�ملطهرة وو�صفها بقوله تعاىل نثۅ ۅمث )النور:26(، و�تخذ �الإجر�ء�ت �لتالية:
- �صماه �إفكا، وهو �أعظم �لكذب و�لبهتان.

- جع���ل ه���ذه �حلادثة للتمييز بني �ص���ف �ملوؤمنني �لذين ردو� �الإف���ك وكذبوه وبني �صف 
�ملنافقني �لذين جاءو� باالإفك.

- �لظ���ن �حل�ص���ن و�جب �رشعا عن���د ح�صول �ل�صائع���ة على �ملوؤمن���ني نثڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃمث )النور:12(.

- �ملب���ادرة بتكذي���ب �ل�صائع���ة بناء على ه���ذ� �لظن �حل�ص���ن نثچ چ چ چڇمث 
)النور(.

1- قال ابن جرير الطربي يف تفس��ريه )60/6( يف تأويل قوله تعاىل )والذين إذا فعلوا فاحش��ة أو ظلموا أنفس��هم 
ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال اهلل ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون( يعين بقوله جل ثناؤه 
)والذين إذا فعلوا فاحشة( أن اجلنة اليت وصف صفتها أعدت للمتقني، املنفقني الذين ينفقون يف السراء والضراء، 
والذين إذا فعلوا فاحش��ة، ومجيع هذه النعوت من صفة املتقني الذين قال تعاىل ذكره )وجنة عرضها الس��ماوات 

واألرض أعدت للمتقني(.
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- �إل���ز�م كل م���ن قال باالإفك باأربعة �صه���د�ء و�إال فهو كاذب يقام علي���ه حد �لقذف ثمانني 
جل���دة، وت�صق���ط عد�لته �إال بتوبته �لن�صوح، وهذ� �حلك���م �إىل يوم �لقيامة يف كل قاذف حلي 
�أو مي���ت، �أما بخ�صو�ض �أم �ملوؤمنني عائ�ص���ة ر�صي �هلل عنها فمن قذفها بعد هذه �لن�صو�ض 

�لو��صحة �ملحكمة فهو مكذب هلل فيما �أنزل بال خالف بني �أهل �الإ�صالم.
- وج���وب �ال�صتنكار بالقول لكل �صائعة يف �الأعر��ض نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋمث )النور(.
- كل من �أ�صاع خرب �لفاح�صة وروج لها عن موؤمن �أو موؤمنة فله يف �لدنيا و�الآخرة عذ�ب 
�ألي���م، �أم���ا يف �الآخرة ففي �لنار، �أما يف �لدنيا فينزل �هلل علي���ه ما �صاء من �لعذ�ب وفيه تنبيه 
للمجتم���ع �مل�صل���م و�لدولة على �إنز�ل �لعذ�ب �الأليم بكل م�صي���ع للفاح�صة من تنكيل وتاأديب 

وتعزير نثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ 
يئ جب حب خبمبمث )النور(.

- لعن كل من يقذف موؤمنا �أو موؤمنة بالفاح�صة نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻمث )النور(.

- ب���ر�أ �هلل �أم �ملوؤمن���ني عائ�ص���ة ر�ص���ي �هلل عنه���ا م���ن �الإفك وكتب له���ا �ل�صع���ادة يف �لدنيا 
ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  نثۅ  و�الآخ���رة 
ەئوئمث )الن��ور(، فالتربئ���ة يف �لدنيا و�ملغف���رة و�لرزق يف �الآخرة، وه���ذه �آية خربية 

حمكم���ة بلف���ظ �مل�صارع �مل�صتمر ال تن�صخ وال ت���ووؤل، ويع�صدها قوله تعاىل نثۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ىىمث )النور(.

ــق بك �صائعة �أخالقية ظلم���ا تتحول �إىل تهمة ت�صجن به���ا كما ح�صل ليو�صف  35- قد تل�ض
علي���ه �ل�ص���الم!! فالحظ كي���ف تعامل يو�صف وكيف �صرب ومل ينه���زم �أو يتحطم بل كان عظيما 
يف �ل�صج���ن كم���ا كان خ���ارج �ل�صج���ن؛ الأن �ل�صج���ن عند هوؤالء �لكب���ار حالة من ح���االت �حلياة 
�البتالئي���ة.. ون���وع قد يح�ص���ل فيكون من هجرة �لعظم���اء �ملحتملة وخلوته���م وتنوع حياتهم 

�لكثري.
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36- ل يخرج معك من يروج لل�صائعة؛ الأن هناك من ي�صتمع نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېىمث )التوبة:47(.

ــور املتعلقة باالأمن و�خلوف ترد �إىل �أهل �الخت�صا�ض نثژ ژ ڑ ڑ ک  37- الأم
ںڻمث  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گگ  ک  ک  ک 

)الن�ساء:83(.

ــية م���ن كالم �لنا�ض وعدم تفهمه���م وتقبلهم لالأم���ر نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  38- اخل�ض
ڍڌمث )الأحزاب:37(.

39- ال�ضيق من كالم �لنا�ض و�صائعاتهم نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چمث 
)احلجر(، نثې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئېئمث )هود:12(>.
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لَْوَحــة )ش(
40- من الذين ل ي�ضت�ضارون وال يطاعون؟ نثٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦڦمث )الكهف(، نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ىمث 

)القلم(، نثٻ پ پ پپمث )الأحزاب:1(..

ويف ه���ذه �لن�صو����ض حترمي طاعتهم ومن باب �أوىل حترمي واليتهم على �مل�صلمني؛ الأن �لوالية 
قائم���ة عل���ى �ل�صم���ع و�لطاع���ة يف �ملن�ص���ط و�ملك���رة، وهذ� حم���رم له���م بالن����ض، والأن �هلل يقول 
ٺمث  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ 

)املمتحن��ة:1(.. ويف توليته���م مو�الة وزي���ادة.. ولقوله تع���اىل نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ییمث )الن�س��اء:59(، ونثیمث �أي م���ن �ملوؤمن���ني.. و�ملناف���ق و�لكافر و�ملو�يل 

له���م لي�ض منا بل منهم بالن�ض نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ مث )املائدة:51(.. ولقوله نثڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃڃمث )الن�س��اء(، وواليته���م �أعظم �صبي���ل، ولقوله تعاىل نثڇ ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ںںمث )اآل عم��ران(، ويف ه���ذ� حت���رمي �تخاذ 
�مل�صت�صاري���ن م���ن غري �أهل �الإ�ص���الم ف�صال عن توليتهم والية عامة عل���ى �مل�صلمني، و�الأدلة على 

هذ� كثرية ب�صطناها يف كتابنا »�ملقدمة يف فقه �لع�رش«.
ــاحب و�مل�صت�ص���ار و�لوزير، مل���اذ�؟ نثۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ  ــار الرفيق وال�ض 41- اختي

ېئىئ ىئ ىئ یی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجبمث )طه(.

ــرب؟ نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  42- مع من جتل�س وت�ض
ڀڀمث )الكهف:28(. نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچمث )التوبة(.
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ــاكل قبل وقوعها نثٹ ٹ ڤ ڤمث )الن�ساء:34(، نثٱ  43- حل امل�ض
ٻ ٻ ٻ ٻ پمث )الن�ساء:128(، نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہمث 

)الأنفال:58(.

ــاحلة نثٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ــرصة �ض ــورة لأ� 44- �ض
ۇئۆئمث  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

)الأنبياء(.

ــزت ع���ن �لدعوة بالل�ص���ان فادع باالإ�ص���ارة نثۅ ۉ ۉ ې ې ې  45- اإذا عج
ې ى ى ائ ائەئمث )م��رمي(.. هذ� �لنبي �لكرمي كان ق����د �أم�صك �هلل ل�صانه ثالث ليال 

�صوي����ا كاآي����ة من����ه على �لب�ص����ارة ويف خالل ه����ذ� مل يتخل عن �لدعوة ب����ل �أوحى له����م باالإ�صارة �أن 
ي�صبحو� �هلل بكرة وع�صيا.

ــخر فتن�صغل عن �حلقائق، فكرثة �الن�صغال باخللق يلهي عن �حلق نثڇ  46- ل ت�ض
ڇ ڍ ڍ ڌمث )املوؤمنون:110(.

ــائب الظاهرة مفاتيح �حلقائق نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ  47- يف امل�ض
ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )النور:11(.

ــن �إال �ملري�ض �أو �لقا�صي �لقل���ب نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  48- ل يف
ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇمث )احلج(.

ــل �إىل �الأمن �ملطلق نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  49- حتى ت�ض
ڀڀمث )الأنعام(.

ــن نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀمث  ــق الأم 50- الولية حتق
)يون�س(.
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ــان نثگ گ ڳ ڳ ڳ ڳمث  ــر الأم ــارع اإىل ب ــرك ال�ض ــة حت 51- منل
)النمل:18(، وخطابها مربر نثڱ ڱ ڱ ڱمث، بل وخطابها ملتم�ض للعذر نثں ں 

ڻڻمث )النم��ل(.. فهذه منلة، �أفال يجدر بن���ا �أن نرتقي بخطابنا �إىل هذ�.. لقد خلد �هلل هذ� 
�لنوع من �خلطاب يف قر�آن يتلى �إىل يوم �لقيامة.

ــتعجال يف �حلكم عل���ى �ل�ص���يء نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث  52- ال�ض
)الق�س���س:19(، فه���ذ� �مل�صتعج���ل �أخ���رج ه���ذه �لكلم���ات خماطبا مو�ص���ى، وهو �إمنا توج���ه �إليه 

لين����رشه، ولكن���ه �لظن �ل�صيئ و�لعجلة، وكانت نتائجه���ا �أن �أ�صبح مو�صى مطارد� حتى خرج 
فار� �أكرث من عقد من �لزمن.

53- ل ت�ضتعجل نثک ک ککمث )مرمي:84(.
نثىئ ی ی ی  �لطو�غي���ت  �أك���رب  ��صتطع���ت مو�جه���ة  ــع اهلل  م ــت  اإذا كن  -54

یجئمث )الق�س�س(.

55- اثنان يف مواجهة اأكرب الطواغيت فقط الأنهما مع �هلل نثٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 
ېېمث )طه(>.
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لَْوَحــة )ص(
56- �ضلطان من عند �هلل نثۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئمث )الق�س�س:35(.. ومل يجعل 

لهما ذلك �ل�صلطان �إال حينما كانا معه �صبحانه وتوكال عليه ونفذ� �أمره.
ــتغفار يوؤثر عل���ى �ملن���اخ نثی ی ی ی جئ حئمئ ٱ ٻ ٻ  57- ال�ض

ٻٻمث )نوح(.
58- ال�ضتغفار يوؤثر على �لنمو �القت�صادي نثپ پمث )نوح:12(.

59- ال�ضتغفار يوؤثر على �الإجناب نثپمث )نوح:12(.
60- ال�ضتغفار ي�صلح �لبيئة نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺمث )نوح(.

ــتغفار يوؤثر يف زي���ادة �لق���وى نثۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  61- ال�ض
ىئ ىئ ىئ ی ی یمث )هود:52(.

ــتغفار يوؤثر يف زي���ادة �ل�صع���ادة نثھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  62- ال�ض
ڭ ۇمث )هود:3(.

63- ال�ضتغفار يوؤثر يف �لو�صول �إىل ما ت�صتحق نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇمث )هود:3(.
64- ال�ضالة متنع �جلفاف و�لت�صحر، بدليل �صالة �ال�صت�صقاء.

65- ال�ضالة لها ارتباط بالتاأثري على �لكون، بدليل �صالة �لك�صوف و�خل�صوف.
66- الإميان والتقوى توؤثر على �لقوة �ل�رش�ئية وحتارب �لتدهور �القت�صادي نثٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀمث )الأعراف:96(.
ــالة توؤثر على �ختفاء �جلرمي���ة نثۉ ې ې ې ې ىىمث  67- ال�ض

)العنكبوت:45(.
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ــان والتدين ي���وؤدي �إىل ��صتتباب �الأمن و�ل�ص���الم نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  68- الإمي
پ پ پ پ ڀ ڀڀمث )الأنعام(.

مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  نثجث  ــاعفه  وت�ض ــك  مال ــري  ت ــف  كي  -69
جسحسمث )احلدي��د(، نثی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جبحبمث )�س��باأ(.. »من 
�أحب �أن يب�صط له يف رزقه وين�صاأ له يف �أثره فلي�صل رحمه«)1(، و�أما �ل�صح و�لبخل ففيه �لهلكة 

نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆمث )التغابن(.
ــبب يف زيادة معدل �لعمر »�صلة �لرحم تزيد يف �لعمر« بداللة �حلديث �ل�صابق فهو  70- ال�ض

معنى »وين�صاأ له يف �أثره«.
71- كيف تو�ضع املنزل »�صلة �لرحم، وح�صن �خللق يعمرن �لديار ويزدن يف �الأعمار«)2(.

72- ل تكن حماميا للخيانة و�خلونة نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئمث )الن�ساء(.
73- اإياك اأن تكون يوما حماية �أو حماميا �أو ظهر� للمجرمني و�خلونة و�ملف�صدين، فيغري �هلل 

نعمته عليك نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںمث )الق�س���س(، نثڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹمث )الن�ساء(، نثۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئېئمث )الن�ساء(.
ــة نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ــف باملهم ــور التكلي ــدم بطلباتك ف 74- تق
ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ 

ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  یی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

يئجب حب خب مب ىب يبجتمث )طه(.

.å عن النيب Ê 1- أخرجه البخاري برقم )5986(، ومسلم برقم )6688( من حديث أنس
2- أخرجه أمحد بس��ند صحيح برقم 25298 عن عائش��ة á أن النيب å قال هلا: إنه من أعطي حظه 
م��ن الرف��ق فقد أعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة وصلة الرحم وحس��ن اخللق وحس��ن اجلوار يعمران الديار 

ويزيدان يف األعمار.
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ــد تدعو اإىل اهلل كثريا وتب���ذل وجتتهد وقد ال جتد غري و�ح���د معك نثڌ ڎ ڎڈمث  75- ق
)العنكبوت:26(.

ه���ذ� هو �لر�صيد �لرت�كمي لهذه �لفرتة باأ�رشها، ولكنه بد�ية �الإكر�م، لقد �آمن الإبر�هيم فرد 
و�حد هو لوط، ثم جعلت �لر�صل و�الأنبياء من ذريته �إىل يوم �لقيامة>.
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لَْوَحــة )ض(
ــة لتغيري ج���ذري يف حياتك كما هاج���ر قاتل �ملائ���ة �إىل �أر�ض  ــون النقلة �رصوري ــد تك 76- ق

�ل�صاحلني ��صطر�ر� لعدم جدوى �لبقاء يف �إعانته على �لتوبة)1(.
ــحب فورا �الآن نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  77- ان�ض

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئمث )الن�ساء:140(.
ــاط »�إذ� نع�ض �أحدكم وهو فى �مل�صجد فليتحول من جمل�صه ذلك �إىل  78- التغيري لأجل الن�ض

غريه«)2(.
79- اإذا كانت رحمة اهلل معك حتى لو كنت يف كهف فاإن �لر�حة و�لرفق و�ل�صعادة لن تفارقك؛ 
الأن معك رحم����ة �هلل نثپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿمث 

)الكهف(.

ــن األ يكون الولد واملال �صوى �أدو�ت تعذي���ب الأ�صخا�ض نثٱ ٻ ٻ ٻ  80- ميك
ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺمث )التوبة:55(.

1- أخرجه البخاري برقم )3470(، ومس��لم برقم )7184( عن أبي س��عيد اخلدرى أن نيب اهلل å قال »كان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تس��عة وتس��عني نفسا فس��أل عن أعلم أهل األرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 
تس��عة وتس��عني نفس��ا فهل له من توبة فقال ال. فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل 
عامل فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن حيول بينه وبني التوبة انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن 
بها أناس��ا يعبدون اهلل فاعبد اهلل معهم وال ترجع إىل أرضك فإنها أرض س��وء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
املوت فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرمحة جاء تائبا مقبال بقلبه إىل اهلل. وقالت 
مالئكة العذاب إنه مل يعمل خريا قط. فأتاهم ملك فى صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بني األرضني فإىل 

أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إىل األرض التى أراد فقبضته مالئكة الرمحة«.
2- أخرجه أبو داود بس��ند حس��ن برقم )1121( عن ابن عمر قال مسعت رسول اهلل å يقول »إذا نعس أحدكم 

وهو فى املسجد فليتحول من جملسه ذلك إىل غريه«.
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ــك ر�صي���د� نثې ې ىمث )الكه��ف:82(، فحف���ظ �هلل �ليتيمني  ــن خلف ــرك مل 81- ات
وكنزهما ب�صالح �الأب.

ــا« وليذهب �لغري �إىل �لتهلك���ة فاأنت على �صفة م���ن �لنفاق نثٺ  ــت بـ»اأن 82- اإذا تعامل
ٺمث )اآل عمران:154(.

ــور فوق حجمه���ا وال تقلب �حلقائ���ق الأن �حل���ق �آت ال حمالة فيف�صحك  ــخم الأم 83- ل ت�ض
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ 

ٺٺمث )التوبة(.
ــن طبيعة احلياة والبتالء وجود بع�ض �الأعد�ء، فال تقلق �أو تفاجاأ نثۉ ۉ ې  84- م

ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئوئمث )الفرقان(.
�إذ� هي �صنة ربانية يف �ل�رش�ع بني �حلق و�لباطل، وحتى تثق وال تقلق وتطمئن وال ت�صطرب 

ختمها �هلل بقوله نثائ ائ ەئ ەئوئمث )الفرقان(.
�إذ� فهو يتوىل هد�يتك ون�رشتك يف هذه �ملو�جهة نثائ ائمث.

85- تعامل باحلق و�رش على �لقو�عد �ل�صحيحة وح�صبك �هلل من �ملخادعني نثٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پپمث )الأنفال:62(>.
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لَْوَحــة )ط(
ــق والهم يتل���ف �الأع�صاء فال حت���زن نثې ې ې ې ى  ــزن والقل 86- احل

ىائمث )يو�سف(.
ــودة �رصعا ه���ي �لتي ُتْنهي �ملخ���اوف وتو�صل �ملو�ط���ن �إىل درجة �الأمن  87- الدولة املق�ض

�ل�صامل بكل �أنو�عه ومعانيه نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎمث )النور:55(.
88- اللجوء ال�ضيا�ضي �إىل �لدولة �مل�صلمة و�جب قبوله من طالبه نثې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئمث )التوبة:6(.
ڭڭمث  ۓ  نثۓ  و�ل�ص���الة  �ل�ص���رب  ــة  املواجه ــلحة  اأ�ض ــح  اأجن ــن  م  -89

)البقرة:45(.

90- لو كنت من كنت ولو عملت ما عملت من ال�ضاحلات، فاإذ� تعاملت مع �ل�صحر و�ل�صحرة 
فال وزن لك عند �هلل، وال قيمة وال عمل نثک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻمث )البقرة(.

�إنه ن�صف عام فال خالق وال وزن وال قيمة عند �هلل ملن ��صرتى �ل�صحر �أو طلبه �أو عمله.
91- الإ�ضابات ملح احلياة فا�صرب و�أب�رش وال جتزع �إن حدث �صيء من �خلوف، و�صيء من 
�جلوع، ونق�ض من �الأمو�ل، ونق�ض من �الأنف�ض، ونق�ض من �لثمر�ت، لكنها تنتهي مع �ل�صرب 

باأب���و�ب �لفتح و�خل���ري نثٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث )البقرة(.

ــدر ما يقع لك فتحمل ذلك و�مل�صئولية تقع عليك نثی ی ی جئ  92- اأنت م�ض
حئ مئ ىئ يئ جب حبخبمث )ال�سورى(... فتحمل م�صئوليتك %100.
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ــن ما يقع عليك؛ الأن���ه و�صيلة �لفا�صلني م���ن قبل نثڤ ڦ ڦ ڦ  ــل الآخري 93- ل حتم
ڦڄمث )النمل:47(، نثپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺمث )الأعراف:131(.

ــدت اأعمال الب�رص تاأثرت �لبيئة بر� وبحر� فال ميك���ن �أن يف�صد �لكون �أو �ملناخ  94- اإذا ف�ض
�أو �لبيئة �لبحرية �أو �جلوية �أو �لربية ونحن م�صلحون نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب يب جت حتختمث )الروم(. نثی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حبخبمث )هود(.
ــتمع لبنك و�فتح له باب �لتحفيز و�الأمل و�لطموح حتى يف ق�ص�ض روؤياه و�أحالمه  95- ا�ض

يف �ملن���ام فاإنها ق���د حتمل يف طياتها م���ا ال تتوقع���ه نثۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچمث )يو�سف(.
96- نبه اأبناءك �إىل ما ميكن �أن يدخل بينهم �خل�صومة و�لكيد نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )يو�سف(>.
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لَْوَحــة )ظ(
ــامل املجاين »من قال ب�صم �هلل �لذي ال ي����رش مع ��صمه �صيء يف �الأر�ض وال يف  97- التاأمني ال�ض
�ل�صماء وهو �ل�صميع �لعليم ثالث مر�ت مل ت�صبه فجاأة بالء حتى ي�صبح، ومن قالها حني ي�صبح 
ثالث مر�ت مل ت�صبه فجاأة بالء حتى مي�صي«)1(. »من نزل منزال ثم قال �أعوذ بكلمات �هلل �لتامات 

من �رش ما خلق. مل ي�رشه �صيء حتى يرحتل من منزله ذلك«)2(.
98- كيف ي�ضتغفر لك �صبعون �ألف ملك، قال ر�صول �هلل å »من خرج من بيته �إىل �ل�صالة، 
فق���ال: �لله���م �إين �أ�صاألك بحق �ل�صائلني عليك، و�أ�صاألك بحق مم�صاي هذ�، فاإين مل �أخرج �أ�رش�، 
وال بط���ر�، وال رياء، وال �صمعة، وخرجت �تقاء �صخطك، و�بتغاء مر�صاتك، فاأ�صاألك �أن تعيذين 
من �لنار، و�أن تغفر يل ذنوبي، �إنه ال يغفر �لذنوب �إال �أنت، �أقبل �هلل عليه بوجهه، و��صتغفر له 

�صبعون �ألف ملك«)3(>.

1- أخرجه أبو داود برقم )5090( ويف رواية للرمذي برقم )3388( عن عثمان بن عفان Ê قال قال رسول اهلل 
å ما من عبد يقول يف صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم اهلل الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء 

وهو السميع العليم ثالث مرات مل يضر بشيء. وقال حسن صحيح غريب، وهو كما قال.
.å 2- أخرجه مسلم برقم )7053( عن سعد بن أبي وقاص قال مسعت خولة بنت حكيم السلمية عن رسول اهلل

3- أخرجه أمحد برقم )11172( وحسنه احلافظ بن حجر يف نتائج األفكار»272/1«، والعراقي يف ختريج أحاديث 
اإلحياء، واحلافظ أبو احلسن شيخ املنذري كما نقله هو عنه يف الرغيب والرهيب، واستدل به ابن املنذر يف األوسط، 

.å واإلمام حممد بن عبدالوهاب يف رسائله، وابن القيم يف الزاد من حديث أبي سعيد اخلدري عن النيب
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لَْوَحــة )ع(
ــلم لها؛ الأنك مع �هلل وه���و معك نثڈ ژ ژ  ــاوم املخاوف ول ت�ضت�ض 99- ق
ڑڑمث )الزمر:36(، نثٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېېمث )طه(، نثٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤڤمث )اآل عمران(.
100- امل�ضدر الأول للمخاوف �لو�صاو�ض �ل�صيطانية نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹمث )اآل 

عمران:175(.

ــك وعدم �لثق���ة و�ملخاوف و�لتوهم و�ته���ام �الآخرين مبجرد �لوهم  101- الهواج�س وال�ض
�أو �لو�صاي���ة وك���رثة �لظن فيهم، كله���ا وغريها ح�صاد �لو�صو��ض �جلن���ي و�الإن�صي، لذلك �أفرد 

باال�صتعاذة منه يف �صورة م�صتقلة ختمت �لقر�آن.
وخلط���ورة �لو�صو��ض جمعت �ال�صتعاذة باهلل ثالثة �أ�صماء له تعاىل )�لرب، �مللك، �الإله( نثڇ 
کک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳمث )النا�س(>.



1051املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 1051املقدمة فـي فقه الع�رص1050 املقدمة فـي فقه الع�رص 1050

لَْوَحــة )غ(
من حوارات الديكتاتور فرعون

- قاعدة �ال�صتبد�د.. نثے ۓ ۓ ڭ ڭمث )غافر:29(.
- تغرير بال�صعب و�صحك على �ل�صذج.. نثڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆمث )غافر(.

- تربير ديني وخوف على �لوطن من �لدعو�ت �لدينية �لدخيلة و�الأفكار �لو�فدة.. نثپ ڀ 
ڀ ڀ ڀمث )غافر:26(.

- تربير وطني )خيانة �لوطن(، �خلوف على �مل�صلحة �لوطنية وم�صرية �لتنمية من �لتوقف 
و�إظهار حماربة �لف�صاد.. نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿمث )غافر(.

- جنون �ال�صتبد�د و�صعار �لعظمة.. نثچ چ چ ڇ ڇ ڇمث )الق�س�س:38(.
- �صيا�صة �لتحقري لالآخر، و�لتطمني لل�صعب.. نثۆئ ۈئ ۈئ ېئېئمث )ال�سعراء(.

- �صيا�صة �ملن باأدنى �حلق.. نثی ی ی یمث )ال�سعراء:18(.
- تهديد مبطن.. و�صيا�صة �إخر�ج �مللفات نثحب خبمث )ال�سعراء:19(.

- حملة �لت�صويه.. نثوئ وئ ۇئمث )طه:63(.
- �صجن �لكلمة، نثں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀمث )ال�سعراء(.

- ح�صد �لتاأييد.. نثەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئمث )ال�سعراء(.
- غرور ب�صع.. نثڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث )الأعراف:123(.

- جر�ئم �صد �الإن�صان.. نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃمث )الأعراف:124(.
- تهمة �لتاآمر لقلب �لنظام.. نثحئ مئ ىئ يئ جبمث )يون�س:78(.
- كيل للتهم ودعوى حماربة �لتخريب.. نثک ک گمث )طه:57(>.
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لَْوَحــة )ف(..
قائمة السالمة االجتماعية

�أ- حتى ال تندم: تثبت من كل خرب ي�صلك، وال تنب على خرب حتى تتبني نثٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦمث )احلجرات(.

ب- �مل�صاحل���ة �لعادلة هي طري���ق �ل�صالمة �لوحيد الإنهاء �لنز�ع���ات �مل�صلحة نثڳ ڱ 
ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈمث )احلجرات(، وتنبه �إىل �أن �هلل 
�أم���ر بامل�صاحلة �لعادل���ة و�ملق�صطة، �أتدرون ملاذ�؟ ه���ذه �للفتة �لهامة و�لدقيق���ة؛ الأن �لنز�عات 
�القتتالي���ة ال ميك���ن حلها باإ�ص���د�ر �الأح���كام �لق�صائية �لقائم���ة على �مل�صاح���ة و�لدفع و�لرفع 
و�لبين���ات و�ل�صه���اد�ت و�لدع���اوى و�الإجاب���ات، فاإن هذه �الإج���ر�ء�ت متعذرة ح���ال �لنز�عات 
�لقتالي���ة، فاالإجر�ء �ل�صلي���م و�ل�رشيع هو �مل�صاحلة �لعادلة ال غري، وه���ذ� يتحمل وهذ� يتحمل 

وهذ� يلتزم وهذ� يلتزم.
ت- ال ت�صخر من �الآخرين نثائ ەئ ەئ وئ وئمث )احلجرات:11(.

ث- ال تلمز �أحد� الأنك حينئذ تلمز نف�صك نثی جئ حئمث )احلجرات:11(.
ج- ال تنابز باالألقاب نثمئ ىئ يئجبمث )احلجرات:11(.

ح- ح���ارب �لظنون وال ت�صتمع لها �أو ت�صلم نف�صك وعقلك نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀڀمث )احلجرات:12(.

خ- ال تق���رتب من د�ئ���رة �جلا�صو�صية، فاإنها خلق ذمي���م نثڀ ٺمث )احلجرات:12(، وهذ� 
ن����ض ع���ام يحرم �لتج�ص�ض ومينعه �صو�ء كان من ف���رد �أو جماعة �أو دولة، وال ي�صتثنى من ذلك 

�إال �لتج�ص�ض على �حلربي يف �حلرب كما ثبت ذلك يف �ل�صنة.
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د- �أنت �إن�صان ال �آكل جيف فال تخرج من هذه �لد�ئرة باالإ�صاءة �إىل �لغري يف ظهره نثٺ ٺ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤمث )احلجرات:12(.

ذ- ال لطبائ���ع �لقطي���ع.. �للون.. �جلن����ض.. �لعرق.. �لن�صب.. �ملناطقية كله���ا ال تتفا�صل بها 
�الإن�صاني���ة ب���ل هي من طبائع �لقطيع �حليو�ين �أم���ا �الإن�صان فال نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژمث )احلجرات(.
ــة نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ــالمة املروري ــد ال�ض ــن قواع 104- م

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋمث )الفرقان(.
- �لتو�صط يف �ل�رشعة نثىب يب جتمث )لقمان:19(.

- حت���رمي �ل�رشعة �لز�ئدة؛ الأنه���ا لي�صت من �صفات عباد �لرحم���ن والأنها من �لبطر و�لفخر 
و�خليالء و�ملرح يف �الأر�ض نثىئ ی ی ی یجئمث )لقمان:18(.

ويدخل يف هذ� حترمي �لتفحيط بال�صيار�ت ونحوها؛ الأنه خارج عن �صفات عباد �لرحمن وعن 
�لق�صد يف �مل�ص���ي ود�خل يف �لبطر و�ملرح ومتلف لالأمو�ل و�الأنف�ض نثۀ ۀ ہ ہ ہہمث 

)البقرة:195(>.
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لَْوَحــة )ق(
ــر.. �إذ� كنت ممن يحب���ون نقل �الأخبار �لفاح�صة فم�ص���ريك مزٍر، ويدخل يف هذ�  105- حتذي
�لتحذير �ل�صديد نقل �لو�صائط �جلن�صية و�لدعار�ت و�ملجون و�الإ�صاعات �لفاح�صة يف �الأعر��ض 
و�لقذف بالفو�ح�ض، فمن دخل يف هذ� �لباب فال بد �أن يتجرع �صديد �لعذ�ب �الأليم يف �لدنيا �أوال، 
ق���د يك���ون بت�صليط من ينكل به، �أو �لعذ�ب �لنف�صي و�ل�صنك و�لقل���ق، �أو �الأمر��ض و�ملهلكات، 
�أو حمق يف �لرزق و�ملال، �أو �مل�صاكل، و�ال�صطر�بات �لد�ئمة يف حياته، �أما يف �الآخرة فهو �أ�صد 

جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ۈئ  نثۆئ 
حب خبمبمث )النور(.

ــري �أو تتغ���ري �أو توؤث���ر �أو تتاأثر و�أن���ت حتمل قناعات �صلبي���ة �أو ت�رش  ــن اأن تغ 106- ل ميك
عل���ى �لتعاي����ض م���ع معوق���ات �لتغي���ري يف نف�ص���ك نثھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇمث 

)الرعد:11(.

ــلطة من م�صلح رحمة ب���ه وبال�صعب نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  107- تويل ال�ض
ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑمث )يو�سف:56(.

ــة الظلم ومتكني �مل�صلح���ني يف �الأر�ض منة �إلهية و�إر�دة ربانية نثې ې  108- زوال دول
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئمث )الق�س�س(.

109- ل تتخل عن ال�ضادقني بطلب من �أحد �أو م�صاومة نثۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ 

ىب يب جتحتمث )الأنعام(.
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وه���ذه ق���د �صبق���ت قدميا كما ذك���ر �هلل عن نوح ملا �صاومه �مل���الأ يف �لتخلي عن �أف���ر�ده �ملوؤمنني 
مع���ه متهم���ني لهم باأن���و�ع �لتهم و�جلر�ئم و�لت���ي على ح�صب زعمهم متن���ع �لنا�ض من �الإميان 
معه نثمح جخ حخ مخ جسحسمث )ال�س��عراء(، فقال له���م نثٺ ٿ ٿ ٿٿمث 

)ال�سعراء(، ثم رد على تهمهم نثپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺٺمث )ال�سعراء(.

110- َب�رص �إذ� حلكت �الأزمات وثبِّت من حولك، فقد ب�رشهم �لنبي å وهم يف �أ�صد حالة يف 
�خلندق حينما �عرت�صتهم �ل�صخرة)1(>.

1- قولنا »حينما اعرضتهم الصخرة«، فيها حديث حسن صحيح أخرجه أمحد برقم 18716 عن الرباء بن عازب 
ق��ال: أمرنا رس��ول اهلل å حبفر اخلندق قال وعرض لنا صخرة يف م��كان من اخلندق ال تأخذ فيها املعاول قال 
فش��كوها إىل رس��ول اهلل å فجاء رسول اهلل å قال عوف وأحس��به قال وضع ثوبه ثم هبط إىل الصخرة فأخذ 
املعول فقال بسم اهلل فضرب ضربة فكسر ثلث احلجر وقال اهلل أكرب أعطيت مفاتيح الشام واهلل إني ألبصر قصورها 
احلمر من مكاني هذا ثم قال بسم اهلل وضرب أخرى فكسر ثلث احلجر فقال اهلل أكرب أعطيت مفاتيح فارس واهلل 
إني ألبصر املدائن وأبصر قصرها األبيض من مكاني هذا ثم قال بسم اهلل وضرب ضربة أخرى فقلع بقية احلجر فقال 
اهلل أكرب أعطيت مفاتيح اليمن واهلل إني ألبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. قلت: س��نده فيه ميمون أبو عبداهلل 
ضعفوه ووثقه ابن معني مرة ووثقه ابن حبان وقال احلافظ يف الفتح بعد إيراده هذا احلديث )397/7( بإسناد حسن 
من حديث الرباء بن عازب، وقال الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف )181/1(، وذكره عبداحلق يف أحكامه يف 
كتاب اجلهاد من جهة النس��ائي وس��كت عنه فهو صحيح عنده على قاعدته يف ذلك. قلت: اخلالصة، احلديث 
حسن صحيح. وله شاهد حسن عند النسائي برقم 3176 عن أبي سكينة وفيه زيادة حسنة وهي »فرفعت لي مدائن 
احلبش��ة وما حوهلا من القرى حتى رأيتها بعيين قال رس��ول اهلل å عند ذلك دعوا احلبشة ما ودعوكم واتركوا 

الرك ما تركوكم«. وحسنه األلباني وهو كما قال.
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لَْوَحــة )ك(
111- اعرتف باملبداأ ال�ضادق واقتل فكرة التاآمر به.

ق���ال عل���ي Ê مطبقا هذ� �ملبد�أ »كلمة حق �أريد به���ا باطل«، فقد �أقر باأن قولهم )ال حكم �إال 
هلل( كلمة حق لكنها ��صتخدمت �صعار� للتاآمر و�لباطل، فو�صع علي Ê هذه �لكلمة �لتاريخية 

�لعظيمة.
ــوح وال ت�صتعم���ل خائن���ة �الأع���ني »م���ا كان لنب���ي �أن تك���ون ل���ه خائن���ة  ــل بو�ض 112- تعام

�الأعني«)1(.
113- ل تتاآمر وال تبتئ�ض بالتاآمر نثۉ ې ې ې ې ىىمث )فاطر:43(.

ــة اأ�رصتك واأطفالك حتى بعد موتك فاتق �هلل نثڄ ڄ ڃ ڃ  114- اإذا اأردت حماي
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍمث )الن�ساء(>.

1- حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم 2685 عن س��عد قال ملا كان يوم فتح مكة أمن رس��ول اهلل å الناس 
إال أربعة نفر وامرأتني ومساهم وابن أبي س��رح. فذكر احلديث قال وأما ابن أبي س��رح فإنه اختبأ عند عثمان بن 
عفان فلما دعا رس��ول اهلل å الناس إىل البيعة جاء به حتى أوقفه على رس��ول اهلل å فقال يا نيب اهلل بايع 
عب��داهلل فرفع رأس��ه فنظر إلي��ه ثالثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثالث ثم أقبل عل��ى أصحابه فقال »أما كان فيكم 
رجل رش��يد يقوم إىل هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله«. فقالوا ما ندرى يا رس��ول اهلل ما يف نفسك أال 
أوم��أت إلين��ا بعين��ك قال »إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له خائنة األعني«. قل��ت هذا حديث صحيح وقال احلاكم 
بعد إخراجه يف املس��تدرك )47/3(: هذا حديث صحيح على ش��رط مسلم ومل خيرجاه. قال الذهيب يف التلخيص: 

على شرط مسلم.
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لَْوَحــة )ل(
115- عالج الهم: »كان �إذ� نزل به هم �أو غم قال يا حي يا قيوم برحمتك �أ�صتغيث«)1(.

ــن ورد النوم: كان ال ينام حتى يقر�أ نثٱٻ ٻمث �ل�صجدة، ونثٱ ٻ ٻ  116- م
ٻمث )امللك:1()2(.

117- �ضارك يف جتارة ل حد لها: »الأن �أقول �صبحان �هلل و�حلمد هلل وال �إله �إال �هلل و�هلل �أكرب 
�أحب �إيّل مما طلعت عليه �ل�صم�ض«)3(.

ــات و�صجعها ووظفه���ا: »�صوت �أب���ي طلحة يف �جلي�ض خ���ري من �ألف  ــظ الإيجابي 118- لح
رجل«)4(.

119- حتى ل تغرت مبا عملت: »لو �أن رجال يجر على وجهه من يوم ولد �إىل يوم ميوت هرما 
يف مر�ص���اة �هلل حلقره يوم �لقيامة«)5(. �إم���ا الأنه يرى كرم �هلل وعظيم �أجره مبا ال يو�زي عمله، 
�أو ملا يرى من �أهو�ل �لقيامة فيحتقر ما عمل خا�صة �إذ� ر�أى �الأنبياء وقد �لتزم كل منهم جناة 

.å نف�صه فح�صب »نف�صي نف�صي« �إال حممد

1- أخرجه احلاكم وصححه برقم )1875(. وصححه الس��يوطي يف اجلامع الصغري والنووي يف األذكار )121/1( 
مقرا للحاكم، ولعله لشواهده، ولذلك حسنه األلباني يف صحيح اجلامع برقم )8922(.

2- أخرجه الرمذي برقم )2892( واحلاكم برقم )3545( وقال هو والذهيب: صحيح على شرط مسلم. وهو كما قاال.
3- أخرجه مسلم برقم )7022( عن أبي هريرة مرفوعا.

4- حديث حسن لغريه، أخرجه احلارث يف مسنده كما يف »املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية« برقم )4025(.
5- أخرجه أمحد يف املس��ند برقم 17686 عن عتبة بن عبد قال إن رس��ول اهلل å قال: لو أن رجال جير على 
وجهه من يوم ولد إىل يوم ميوت هرما يف مرضاة اهلل عزوجل حلقره يوم القيامة. قلت: سنده حسن. وقال املناوي 
يف التيسري بشرح اجلامع الصغري )592/2(: إسناده جيد. وقال اهليثمي:إسناد أمحد جيد ويف سند الطرباني بقية 

مدلس لكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله وثقوا. أ.ه�. كما يف فيض القدير.
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120- اأنت اأقل املخلوقات طاعة هلل، فتنبه: »لي�ض �صيء �إال وهو �أطوع هلل من �بن �آدم«)1(.
121- قد ي�ضاوي الواحد األفا: »لي�ض �صيء خري� من �ألف مثله �إال �الإن�صان«)2(.

ــيء: »لي�صرتجع �أحدك���م يف كل �صيء حتى �ص�ص���ع نعله، فاإنها  ــط باهلل يف كل �ض 122- ارتب
م���ن �مل�صائ���ب«)3(. ويف رو�ي���ة »لي�ص���األ �أحدكم رب���ه حاجته كلها حت���ى ي�صاأله �ص�ص���ع نعله �إذ� 

�نقطع«)4(.
123- بع ال�ضواك وا�ضتغن: »لي�صتغن �أحدكم عن �لنا�ض بق�صيب �صو�ك«)5(>.

1- هو يف املعجم الصغري )132/2( بإسناد حسن عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل å »ليس 
شيء إال وهو أطوع هلل من ابن آدم«. وقال املناوي يف التيسري بشرح اجلامع الصغري )628/2(: إسناده حسن. وكذا 

قال السيوطي واأللباني يف اجلامع الصغري. وهو كما قالوا.
2- أخرجه الطرباني برقم )5971( عن سلمان وسنده صحيح، ويف الصغري برقم )412( من حديث ابن عمر، ويف 
سنده ضعف، وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه برقم )2622( مرسال عن إبراهيم النخعي. وميكن أن حيسن كما 

فعل العالمة األلباني.
3- هذا احلديث صحيح بشواهده أخرجه البزار برقم )3475(.

4- أخرجه أبو يعلى برقم )3403( بسند على شرط مسلم عن أنس مرفوعا.
5- أخرجه البيهقي يف الشعب برقم )3252( وهو صحيح.
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لَْوَحــة )م(
ــلطة: »ليو�صكن رج���ل �أن يتمنى �أنه خر من �لرثي���ا ومل يل من �أمر �لنا�ض  124- ندامة ال�ض

�صيئا«)1(.
125- اأعلن �ضكر من اأح�ضن اإليك: »�إن �أَمنَّ �لنا�ض علي يف �صحبته وماله �أبو بكر ولو كنت 
متخ���ذ� خلي���ال من �أمتي التخذت �أبا بكر ولكن �أخ���وة �الإ�صالم ومودته. ال يبقني يف �مل�صجد باب 

�إال �صد �إال باب �أبي بكر«)2(.
126- حتى ل تقلق على احلطام: »ما �أحب �أن �أُُحدً� ذ�ك عندي ذهب �أم�صى ثالثة عندي منه 

دينار �إال دينار� �أر�صده لدين«)3(.
1- أخرجه أمحد برقم )8888( واحلاكم برقم )7015( كالهما عن أبي هريرة Ê، وقال هو والذهيب صحيح. 

وهو كما قاال.
2- أخرجه البخاري برقم )466( ومسلم برقم )6320( واللفظ للبخاري، عن أبي سعيد اخلدري قال خطب النيب 
å فقال إن اهلل خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند اهلل. فبكى أبو بكر Ê. فقلت يف نفس��ي 
ما يبكي هذا الش��يخ إن يكن اهلل خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند اهلل فكان رس��ول اهلل å هو 
العب��د، وكان أب��و بكر أعلمنا قال يا أبا بكر ال تب��ك إن أمن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا 

خليال من أميت الختذت أبا بكر ولكن أخوة اإلسالم ومودته ال يبقني يف املسجد باب إال سد إال باب أبي بكر.
3- أخرجه البخاري برقم )2388(، ومس��لم برقم )2351( عن أبي ذر قال كنت أمش��ي مع النبى å يف حرة 
املدينة عشاء وحنن ننظر إىل أحد فقال لي رسول اهلل å »يا أبا ذر«. قال قلت لبيك يا رسول اهلل. قال »ما أحب 
أن أحدا ذاك عندي ذهب أمس��ى ثالثة عندي منه دينار إال دينارا أرصده لدين إال أن أقول به فى عباد اهلل هكذا 
-حثا بني يديه- وهكذا -عن ميينه- وهكذا -عن مشاله«. قال ثم مشينا فقال »يا أبا ذر«. قال قلت لبيك يا رسول 
اهلل. ق��ال »إن األكثري��ن هم األقل��ون يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا وهكذا«. مث��ل ما صنع يف املرة األوىل قال 
ثم مش��ينا قال »يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك«. قال فانطلق حتى توارى عين -قال- مسعت لغطا ومسعت صوتا 
-قال- فقلت لعل رس��ول اهلل å عرض له -قال- فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله »ال تربح حتى آتيك«. 
قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي مسعت -قال- فقال »ذاك جربيل أتانى فقال من مات من أمتك ال يش��رك 

باهلل شيئا دخل اجلنة«. قال قلت وإن زنى وإن سرق قال »وإن زنى وإن سرق«.
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ــا جنت يدك: »ما �ختلج ع���رق وال عني �إال بذنب، وم���ا يدفع �هلل عنه  ــيبك اإل مب 127- ما ي�ض
�أكرث«)1(.

ــبب اخلالف و�لتفرق بني �الأ�صدقاء: »ما تو�د �ثنان يف �هلل فيفرق بينهما �إال بذنب  128- �ض
يحدثه �أحدهما«)2(.

129- ل تكن غبيا: »ما ت�صتقل �ل�صم�ض فيبقى �صيء من خلق �هلل �إال �صبح �هلل بحمده، �إال ما 
كان من �ل�صياطني و�أغبياء بني �آدم«)3(.

130- اغتنم هذه الآن: »ما على �الأر�ض �أحد يقول ال �إله �إال �هلل و�هلل �أكرب وال حول وال قوة 
�إال باهلل �إال كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد �لبحر«)4(>.

1- أخرجه الطرباني يف الصغري برقم )1053( وهو صحيح.
2- أخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم )401( بس��ند صحيح، وله ش��اهد يف مس��ند ابن املبارك برقم )13( من 

حديث أبي هريرة، وآخر يف مسند أمحد عن ابن عمر برقم )5357(.
3- أخرجه الطرباني يف مس��ند الش��اميني برقم )960( وفيه بقية بن الوليد، واحلديث حيسن مثله، ولذلك ذكره 

األلباني يف صحيح اجلامع.
4- أخرجه الرمذي برقم )3460( وحسنه، وأقره األلباني وهو كما قاال. واالختالف يف وقفه ورفعه ال يضر.
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لَْوَحــة )ن(
131- اح�ضل على التعوي�س و�لوفرة �لهائلة: »ما فتح رجل باب عطية ب�صدقة �أو �صلة �إال 

ز�ده �هلل بها كرثة«)1(، نثی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جبحبمث )�سباأ(.
ــى ترافقك �ملالئكة يف �ل�صفر و�حل�رش: »ما من ر�كب يخلو يف م�صريه باهلل وذكره  132- حت

�إال كان ردفه ملك«)2(.
ــى ل تقنط وال تياأ�ض، ه���ذه طبيعة �لتكليف �البتالئي: »ما م���ن عبد موؤمن �إال وله  133- حت
ذن���ب يعت���اده �لفينة بعد �لفينة، �أو ذن���ب هو مقيم عليه ال يفارقه حتى يف���ارق، و�إن �ملوؤمن خلق 

مفتنا تو�با ن�صاء �إذ� ذكر ذكر«)3(.
134- عدد امل�ضتهدفني لك: »مثل �بن �آدم و�إىل جنبه ت�صع وت�صعون منية �إن �أخطاأته �ملنايا 

وقع فى �لهرم حتى ميوت«)4(.
135- انتبه للري�ضة: »مثل �لقلب مثل �لري�صة تقلبها �لرياح بفالة«)5(.

136- دع اأخالق الكالب: »مثل �لذي يت�صدق ثم يرجع يف �صدقته كمثل �لكلب«)6(.

1- أخرجه اإلمام أمحد برقم )9622( والطرباني برقم )668( عن أبي هريرة بطرق حسنة صحيحة.
2- أخرجه الطرباني برقم )14309( عن عقبة بن عامر. وقال اهليثمي: إسناده حسن. وكذا حسنه املنذري برقم 

)4709( ووافقهما األلباني يف صحيح اجلامع. وهو كما قالوا.
3- أخرج��ه الطربان��ي برقم )11645( عن ابن عباس، وهو صحيح. وق��ال اهليثمي يف اجملمع برقم )17533(: 

رجاله ثقات.
4- أخرجه الرمذي برقم 2150 عن عبداهلل بن الشخري عن النيب å. قال الرمذي: حسن غريب. وهو كما قال.

5- أخرجه ابن ماجه برقم )88( عن أبي موسى األشعري مرفوعا، وسنده صحيح.
6- أصله يف الصحيحني )البخاري برقم )1490( ومسلم برقم )4248( واللفظ له، عن عمر بن اخلطاب قال محلت 
على فرس عتيق فى س��بيل اهلل فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فس��ألت رسول اهلل å عن ذلك فقال 

»ال تبتعه وال تعد فى صدقتك فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه«.
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ــد يكون الربح يف �أمر ال تتوقعه: »مر رجل بغ�صن �صج���رة على ظهر �لطريق فقال  137- ق
و�هلل الأنحني هذ� عن �مل�صلمني ال يوؤذيهم، فاأدخل �جلنة«)1(.

138- ل تتدخل فيما ل يعنيك »من ح�صن �إ�صالم �ملرء تركه ما ال يعنيه«)2(.
ــف: »من �أخ���ذ �أمو�ل �لنا����ض يريد �أد�ءه���ا �أدى �هلل عنه، وم���ن �أخذها يريد  ــذر التل 139- اح

�إتالفها �أتلفه �هلل«)3(>.

1- أخرجه مسلم برقم )6836( عن أبي هريرة مرفوعا.
2- أخرجه مالك يف املوطأ برقم )1604( عن ابن شهاب عن علي بن حسني بن علي بن أبي طالب ان رسول اهلل 
å قال: من حس��ن إس��الم املرء تركه ما ال يعنيه. وهذا مرسل، وقد وصله الرمذي فأخرجه برقم )2317( عن 

الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرمحن عن أبي هريرة عن النيب å، وهو حديث صحيح.
.å عن النيب Ê 3- أخرجه البخاري برقم )2387( عن أبي هريرة
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لَْوَحــة )هـ(
140- ل ت�ضيع العقار: »من باع د�ر�، ثم مل يجعل ثمنها يف مثلها مل يبارك له فيها«)1(.

141- تربع ب�صيء من ج�صدك: »من ت�صدق ب�صيء من ج�صده �أُْعِطَي مبثل ما ت�صدق«)2(.
ــة: »من ظن بامل���ال �أن ينفقه وباللي���ل �أن يكابده فعلي���ه ب�صبحان �هلل  ــل ربحية هام 142- بدائ

وبحمده«)3(.
143- تعوي�س هام: »�أربع ركعات قبل �لظهر يعدلن ب�صالة �ل�صحر«)4(.

ــياحي: »�إن �أعظ���م �لذنوب عند �هلل رجل تزوج �م���ر�أة فلما ق�صى حاجته  144- الزواج ال�ض
منها طلقها وذهب مبهرها ورجل ��صتعمل رجال فذهب باأجرته و�آخر يقتل د�بة عبثا«)5(.

1- أخرجه ابن ماجه برقم )2490( عن سعيد بن حريث مرفوعا. وهو حديث صحيح.
 å 2- أخرجه اإلمام أمحد بس��ند رجاله رجال الش��يخني، برقم 22846 عن ابن الصامت قال: قال رسول اهلل
»من تصدق من جسده بشيء كّفر اهلل تعاىل عنه بقدر ذنوبه«. وهو عند النسائي يف الكربى برقم 11146. وله شاهد 
عند أبي يعلى بلفظ »من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إىل يوم تصدق«. وس��نده حس��ن يف الش��واهد 
واملتابع��ات؛ ألن في��ه عم��ران بن ضبيان قال أبو حامت الرازي يكتب حديثه. وقال يعقوب الفس��وي ثقة مييل إىل 
التش��يع. وق��ال البخاري فيه نظر. قلت: وهو جرح ش��ديد من البخاري. ولوال كالم أب��ي حامت الرازي يف اعتبار 
حديثه ألسقطناه ذهابا إىل قول البخاري، وإمنا قدمنا أبا حامت الرازي ألنه قال فيه ذلك مع أنه متشدد يف اجلرح 

فدل على صالحيته يف الشواهد واملتابعات.
3- أخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم )275(، وظاهره الوقف. وأخرجه البزار برقم )4904(. وعبد بن محيد 

برقم )641( عن ابن عباس مرفوعا. وهو بهذين صحيح.
4- أخرجه ابن أبي شيبة برقم )5991( مرسال بإسناد حسن إىل أبي صاحل عن رسول اهلل å. وقد اعتضد عند 
األلبان��ي من طريق أخرى صاحلة يف املتابعات. فاحلديث حس��ن مرفوع. وقوله هذا صحيح ملا للحديث من أصول 
تش��هد له عند ابن أبي ش��يبة، واآلثار حملمد بن احلس��ن، وخمتصر قيام الليل للمروزي. ففيها عن الصحابة آثار 

صحيحة تدل على حنو هذا.
5- أخرجه احلاكم يف املس��تدرك برقم )2743( عن ابن عمر، وقال هو والذهيب صحيح على ش��رط البخاري. 

وهو كما قاال.
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ــم بال�رش�ئح �ل�صعيف���ة وحقوقها، �أم���ة ال وزن لها وال �ح���رت�م: »�إنه ال  ــة ل تهت 145- اأم
قد�صت �أمة ال ياأخذ �ل�صعيف فيها حقه غري متعتع«)1(.

146- اخلطوات ال�ضرتاتيجية الأربع لتحقيق الربحية ال�ضاملة:
1- �الإميان.

2- �الإ�صالح �ل�صامل يف �الأر�ض.
3- �لتقومي باحلق با�صتمر�رية.

4- �لثبات وعدم �لرت�جع و�لتحمل ومو�جهة �مل�صاعب ب�صرب.
كل ه���ذ� يف �آي���ة و�ح���دة من �ص���ورة �لع����رش نثٱٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺمث )الع�سر(.
ــم بالك���رثة بل مبا يخدم �له���دف، فاإنك �إذ� �ن�صغلت بالك���رثة �ألهتك عن غريها  147- ل تهت

وغابت عنك �حلقائق و�الأهد�ف �لكربى نثژ ڑڑ ک ک ککمث )التكاثر(.
ــول يف حيات���ك يف كل �صئونه���ا �إىل �لتي�ص���ري نثہ ہ ہ ھھ ھ  ــف تتح 148- كي

ھے ے ۓۓمث )الليل(.
149- من اأين تاأتي �لتع�ص���ري�ت يف �حلياة نثڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆۆ ۈ 
ۈٴۇمث )اللي��ل(، �لبخ���ل عن �إنفاق �ملال يف وجوه �خلري م���ن �أهم و�صائل �لتع�صري يف �حلياة 

و�لتي ي�صاب بها �ملم�صك �لبخيل عقوبة من �هلل.

 å 1- أخرجه ابن ماجه برقم )2426( بسند صحيح من حديث أبي سعيد اخلدري قال: جاء أعرابي إىل النيب
يتقاضاه دينا كان عليه، فاش��تد عليه، حتى قال له: أحرج عليك إال قضيتين، فانتهره أصحابه، وقالوا: وحيك 
تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي، فقال النيب å: هال مع صاحب احلق كنتم؟ ثم أرس��ل إىل خولة بنت 
قي��س فق��ال هلا: إن كان عندك متر فأقرضينا حتى يأتينا متر فنقضيك، فقالت: نعم، بأبي أنت يا رس��ول اهلل، 
قال: فأقرضته، فقضى األعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت، أوفى اهلل لك، فقال: أولئك خيار الناس، إنه ال قدست 

أمة ال يأخذ الضعيف فيها حقه غري متعتع.
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ــذري دوما نثڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  150- راقب العداد ال
ک ک گ گگمث )الزلزلة(.

151- ل مت�س بع�صو�ئية، بل حدد �لهدف، وخطط و�إال كنت م�رشب �ملثل يف �لف�صل نثى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئمث )امللك(>.



1065املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 1065املقدمة فـي فقه الع�رص1064 املقدمة فـي فقه الع�رص 1064

لَْوَحــة )و(
ــذ املخرج الآمن يف �لطو�رئ و�الأزمات.. د�ئما نثڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻمث  152- اتخ

)الطالق(.

153- قانون املفاجاآت �ل�صارة يف �ملال و�لرزق بدون توقعات نثڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہمث )الطالق(.

ــد اأكرب قوانني �لتي�صري و�ل�صهول���ة و�ل�صالمة يف �حلياة نثۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  154- اأح
ېئ ېئىئمث )الطالق(.

ــاكل �الأ�رشية ال بد فيه من �لعفو و�ل�صفح و�حلذر نثڈ ژ  155- التعامل مع امل�ض
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ ڱ ڱڱمث )التغابن(.
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  نثۀ  يفع���ل(  وال  )يق���ول  ــة  املمقوت ــية  ال�ضخ�ض  -156

ھھمث )ال�سف(.
157- قانون النجوى و�ل�صو�لف وتبادل �حلديث نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿمث )الن�ساء:114(، نثھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈمث )املجادلة:9(.
ــق دائما يت�صلح باحلل���ف لي�صدقه �لنا�ض يف كذبه، فاإي���اك �أن حتمل هذ� �خللق  158- املناف

�ملنافق نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓمث )املنافقون(>.
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لَْوَحــة )ي(
اإذا اأوقفتك املخاوف فلن تتحرك اأبدا. 

�صدقني.. �إذ� تعاملت بنف�صية خوفية �أنك �صتعي�ض يف حمالت رعب نف�صي �أنت م�صدرها، 
�صتحا����رش نف�ص���ك وعقلك وحت���ركك، لكن غريِّ �الآن وع����ض بنف�صية �أخ���رى... ع�ض بنف�صية 
ترك���ت �حلزن وت�صلحت بال�ص���رب... �إلِغ �لتعاقد مع �مل�صايق �لنف�صي���ة... �إْنِه هذ� �لتعاقد 

�مل�صئوم �الآن.
�صتلق���ي حما����رشة، �صتلقي خطابا، �صتح���اور يف جمال�صك، �صتن�صح �الآخ���ر، �صتحل م�صاكل 
�لنا����ض، ميك���ن �أن تبني م�رشوعا، ميكن �أن تنظ���م �حتجاجا �أو تكتب مقاال، �أو ت�صكل حتالفا �أو 
تن�صئ جمعية وموؤ�ص�صة، �أو تقود تنظيما، �أو جامعة، �أو وظيفة �صغرت �أو كربت.. �إن �أ�صابك 

خوف �أو قلق فلن تعمل �صيئا.
احذر احَلَزْن والهموم والقلق..

�حلزن علة معلة، ود�ء دوي يورث �لبالدة يف �لفكر، و�ل�صعف يف �لبدن، و�النهيار �لنف�صي.. 
�إن���ه يدخل���ك ثالج���ة �ملوتى و�أن���ت حي، �إن���ه يقعدك بال عج���ز، ويعج���زك و�أنت ق���ادر، ويربكك 
و�أن���ت متكام���ل �لق���وى �لعقلية.. قد تهدر مال���ك يف �مل�صاء وتندم يف �ل�صباح، ق���د تخا�صم �ليوم 
وتتاأ�ص���ف غدً�، ق���د تزعج من حولك وتعلن حالة �لطو�رئ.. يف منزل���ك، على زوجتك و�أبنائك.. 
عل���ى موظفيك وجري�ن���ك و�إخو�نك.. ت�صبح ناقمًا نقمة قد تورث �لتاآمر و�لكيد وقد تو�صل �إىل 
هاوية �ملحرمات �لكربى من قتل و�عتد�ء وفاح�صة، �حلزن يزيد ت�صلط �مل�صتبد، وميكن للظامل 
و�لفا�صدين و�ملف�صدين يف �الأر�ض، حقا �إن �حلزن و�لهم و�لقلق يفتك بك كما فتك بعيني يعقوب 

نثې ې ې ېمث )يو�سف:84(.
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لق���د �أثر علي���ه �حلزن فبد�أ يفتك باأه���م �أع�صائه و�أ�صعفها و�أغالها، �لع���ني �لنافذة �إىل �لعامل، 
القط���ة �ل�صور و�ملو�قف و�لتعاب���ري، مرتجمة �الأحا�صي�ض بال منطق وهي �أبلغ من �ملنطق، �إنها 
�لل�ص���ان �ل�ص���ادق �لذي ال يكذب الأنها ترجمان �حلب ومعاين �لنف�ض، نقر�أ يف عيون �الآخرين ما 
يف قلوبه���م لن���ا من مكنون.. من حب.. من بغ�ض.. من عطف.. م���ن غ�صب.. بدون �أن ي�صتطيع 
�أح���د مهم���ا بلغت مهارته �لك���ذب يف ل�صان �لعني، وباإمكانه �لكذب بل�ص���ان �ملنطق �إن �ختار هذ� 

�خللق �ملري�ض.
�إذً� توق���ف ع���ن �لقلق و�لهم���وم و�الأح���ز�ن و�لتز�ماتها.. توقف عن دف���ع فو�تري باهظة من 

حياتك و�صحتك>.
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لَْوَحــة الختام.. التعويذ من الطابور السادس
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  نثٿ 

ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇمث )الفلق(.
ــك وجوب �اللتجاء و�لتع���وذ به �صبحانه لدفع �ل�صوء و�مل���كاره.. و�الأمر »قل« د�ل على  يف ذل

�لوجوب وهذ� �لوجوب مطلق م�صتمر ��صتمر�رية �لفلق وح�صول �ل�رشور.
�إن هذ� �لوجوب وهذه �ال�صتمر�رية وهذ� �لتعوذ هو �لدر�ض �ملقدم يف هذه �ل�صورة.

وفيه على وجه �لعموم �أن هذه �لدنيا �أ�صلها قائم على �البتالء، ومن ذلك �ل�رشور و�خليور.. 
ودف���ع �البت���الء بال�رشور بهذه �ل�صورة �ملباركة.. وفيه �أن �هلل تبارك وتعاىل رحيٌم بعباده حيث 

�أنزل لهم ما يدفع به عنهم.. وفيه �لعمل باالأ�صباب �لد�فعة ومنها هذه �ل�صورة و�لتي تليها.
وفيه حاجة حامل �لر�صالة �إىل �لتح�صن �ملقوي له على �الأمر فاإن ر�صول �هلل å ماأمور بهذه 

�ال�صتعاذة لدفع ما يو�جه من �لكيد و�ملكر و�ل�رش.
وفيه �أنه ال يكاد ي�صلم من �رش هذه �الأمور حتى �الأنبياء و�لر�صل فاإذ� كان �الأمر لهذه �ل�صفوة 

فغريهم �أوىل.
ــه �أهمية هذه �ل�صورة و�لتالية »�لنا�ض«؛ الأنها تعويذ خا�ض من �هلل تعاىل �لعامِلِ بالدو�فع  وفي
و�ملو�ن���ع و�ل�رشور و�خليور.. فهذه رقي���ة ال ت�صاويها رقية.. وال يعادلها تعوذ.. وهذ� ما ثبت 

به �لن�ض �لنبوي كما �أخرجه �لن�صائي وغريه)1(.
1- ولف��ظ النفاثات يش��مل كل ما ينفث يف العقد فمنه الس��حر كما ذكره غري واح��د ومنه يف عصرنا -واهلل أعلم- 
الطائرات النفاثات؛ ألنها خترج النفث من العقد يف داخل مسارات الطاقة، وكذا أنواع اآلليات واملسدسات؛ ألنها 
تنفث يف مواصري بها عقد، وكذا يشمل ضغط الدم؛ ألن الدم ميشي عرب الشرايني واألوردة ذات العقد والصمامات، 
ومنه��ا الس��يارات ومنها احلنجرة، وم��ا تنفث من أقوال قد تقل��ب املوازين عرب عقدها املعروف��ة. ومنها األفاعي 
والعقارب اليت تنفث السموم من عقدها ولو تأملت يف هذه اآلية ستجد الكثري والكثري مما يدخل يف عموم هذا، وألن 

القرآن نزل بلسان عربي مبني فهذه املعاني داخلة تت هذا الشمول واللفظ. واهلل أعلم.
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�إن حَمَل���ة �لدع���وة بحاجٍة ما�صة للتو��ص���ل �لو�ثق باهلل ذي �لقوة �ملطلق���ة، و�لقدرة �ملطلقة.. 
وربن���ا �صبحان���ه وتعاىل ميدهم به���ذ�؛ الأنه مطلٌع وعامٌل مبا يكتنف م�ص���رية �لدعوة من �ل�رشور 

و�ملوؤ�مر�ت و�حل�صد و�لنكايات وو�صاو�ض �ل�صدور.
ــتعاذة من �ل�رش �لكلي �لعام من كل ما خلق.. في�صمل كل �رش حتى �رش  ــورة خا�ضة بال�ض �ض
�لنف����ض �لت���ي بني جنبيك مب���ا ي�صيبها من هوى وتخذي���ل وتثبيط عن �مل�ص���ي يف خط �ل�رش�ط 

�مل�صتقيم.
ــذا �رص الليل املتدفق؛ الأن يف �لليل حتاك �ملوؤ�م���ر�ت و�لكيود عادة وتدبر ويخطط لها..  وهك
وهك���ذ� كث���ري من �ل����رشور يحويه���ا �لليل وظلمت���ه؛ ولذلك نه���ى ر�صول �هلل å ع���ن �خلروج 
عن���د هد�أة �لرج���ل من �لليل)1(.. حت���ى �رش �لنفاث���ات و�ل�صعوذة و�لدجاجلة و����رش �حلا�صدين 
و�حلاقدي���ن �لذي���ن ينفثون كما تنفث �لنفاثات، ينفثون بح�صده���م فيكيلون �لتاآمر و�ل�رش.. كل 

هوؤالء قوى تو�جه باالآيات �لربانية..
ث���م �أفرد �ص���ورة م�صتقلة ه���ي �ص���ورة �لنا����ض نثڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎڎ 
گگ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳڳمث )النا���س(؛ لال�صتع���اذة م���ن ����رش �لو�صو�����ض فق���ط.. كاأن���ه �أخط���ر 

�ل�رشور..
اإنه يهاجم من الداخل يغويك.. يربكك.. هذ� �لذي يزرع �ل�صكوك و�لظنون ويزرع �الأوهام.. 
وهو خنا�ض -�أي ي�صع �لكلمة ثم يخن�ض هاربًا- هذ� ما يعطيه �للفظ.. وهو كذلك يفر �إذ� تذكر 
�لعب���د ربه كما ه���و �أحد وجهي �لتف�صري، وهو م���ن نوعي خملوقات �لتكلي���ف خنا�ض و�صو��ض 

جني و�إن�صي.. كلهم يوؤدون �لطابور �ل�صاد�ض..

1- أخرجه احلميدي برقم )1327( بس��ند صحيح على ش��رط مسلم، وأبو داود برقم )5106(، وكالهما عن جابر 
بن عبداهلل مرفوعا بلفظ »أقلوا اخلروج بعد هدأة الرجل فإن هلل تعاىل دواب يبثهن فى األرض«.
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و�صاو����ض وظن���ون و�أوه���ام و�أحقاد وت�صجي���ع على �ملكاي���د و�الآثام و�لظلم���ات.. ويف طريقنا 
جميع���ا.. لكل ه���ذ� �أمرنا بهاتني �ل�صورتني �صباح���ا وم�صاء� وقاية تامة ج���د�، �إ�صافة ل�صورة 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  �الإخال����ض 
ٺ ٿٿمث )الإخال���س(، �لتي تعن���ي �الرتباط مبن له كل �الأمر وح���ده وهو �هلل، ومن 
بيده �خلالئق.. من �إليه تعمد �خلالئق فقرية حمتاجة.. لي�ض له كفوؤ يف قدرته و�أ�صمائه و�صفاته 

�أبد�.. يف حفظه.. يف لطفه..
 å وق���د ثب���ت �أنه ال �أف�صل من هذه �لتعاوي���ذ.. وملا نزلت هذه �ل�صور �لثالث ترك ر�صول �هلل

ما �صو�ها وحافظ على هذه �ل�صور �لثالث)1(.. فعليك باالقتد�ء به ت�صلم.
ــلحة.. �ضور الإخال�س.. الفلق..  ــاد�س بهذه الثالثة الأ�ض الآن اإذًا: بادر اإىل حماربة الطابور ال�ض

النا�س، ثالثا اإذا اأ�ضبحت وثالثا اإذا اأم�ضيت>.

1- أخرجه النسائي يف الكربى برقم )7804( والرمذي برقم )2058( عن أبي سعيد Ê قال: كان رسول اهلل 
å يتعوذ من اجلان وعني اإلنس��ان حتى نزلت املعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما س��واهما. قال الرمذي: 
وهذا حديث حس��ن غريب. قلت: هو حس��ن صحيح، وقد ورد يف فضلهما غري هذا من األحاديث الصحيحة اليت 

تدل على كثرة قراءته å هلذه السور الثالث.
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الخاتمة..
اإلعالن الكبير للحساب الختامي

�نفج���ار عمالق مرعب، ظلمات وظلمات، يتحول فيه �لبح���ر �إىل حريق ناري م�صجر، و�ل�صم 
�لرو��صي �إىل ذر�ت هو�ئية حممولة.

�إنه �إعالن عن �نتهاء فرتة �حلرب �البتالئي بني �حلق و�لباطل، �إعالن عن �نتهاء ظلم �لظاملني 
ومكر �ملاكرين، �إعالن عن �صقوط �لتيجان، و�لعرو�ض و�لقرو�ض، �إعالن عن �نتهاء معاين �ملال 

و�الأعمال.
�إن���ه �لي���وم �لعاملي �خل���امت �مل�ص���ريي: يوم جن���ي، �إن�صي، ط���ريي وح�صي حي���و�ين، مالئكي 

رباين.
ي���وم عامل���ي: ل�صائ���ر �الأديان يق�ص���ى فيهم باحل���ق يف �أعلى حمكم���ة، و�أعدل حمكم���ة، و�أرحم 
حمكم���ة، و�آخر حمكمة ب���ال ��صتئناف، مدتها خم�صون �ألف �صنة، �لنظ���ر فيها لو�حد و�لف�صل 
لو�ح���د و�لقول لو�حد، و�مللك لو�حد، يحا�صب �لع���و�مل فيه باأدق �لتفا�صيل �لذرية، و�حد �أحد 

�صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوً� �أحد.
�إن���ه يوم عاملي: جتتمع فيه �لزعامات و�حلكام بع���د �نتهاء مدة حكمهم �النتقالية، فهم �ليوم 

حمكومون موقوفون م�صئولون.
�إنه يوم عاملي: ت�صلم فيه �لعهد و�الأمانات وتورد �إىل خز�ئن ملك �مللوك، فتت�صح بهذ� �لتوريد 

كافة �خليانات، و�الختال�صات.
ي���وم عامل���ي: تنتهي فيه جميع �لقي���م �الأر�صية، فال حاكم وال حمك���وم وال لب�ض وال لبا�ض، وال 

�أحذية وال نعال، وال �صبهات وال �صهو�ت، »يح�رش �لنا�ض يوم �لقيامة حفاة عر�ة غراًل«)1(.
.á 1- أخرجه مسلم برقم )7377( من حديث عائشة
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ي���وم �لوق���وف �لعامل���ي: ال يجل����ض �أح���د فال���كل و�ق���ف، �إال �الأنبي���اء و�ملتحاب���ني يف �هلل 
فيه. –�ملتباذلني 

ي���وم �ل�صم����ض: �لنا�ض جميعًا يف �ل�صم�ض �ملتقدة، ال ي�صتظل �أحد �إال من �أظلته �صدقته، �أو كان 
من �ل�صبعة �لذين يظلهم �هلل يف ظله يوم ال ظل �إال ظله)1(.

ي���وم �لعط�ض �لعاملي: �جلمهور ظامئ وتكاد حترتق من �صد ظمئه �الأكباد، وتت�صقق �حللوق، 
فيا �صعد من �رشب من حو�ض ر�صول �هلل å �رشبة هنية ال يظماأ بعدها �أبدً� وما �أقل ثمنها)2(، 

وما �أبخلنا يف دفعه �الآن مقدمًا، وهو لي�ض بدينار وال درهم بل �لثمن �تباع �هلل ور�صوله.
�إن���ه يوم �الأنانية �لعامل���ي: �صعار �جلميع فيه »نف�صي نف�صي«، �إال حمم���دً� å فيقول: »�أمتي 

�أمتي«)3(، فلك �حلمد �أن جعلتنا من �أمته.
�إنه يوم م�صهود: فيه خوف وقلق ووجل، ويقول �الأنبياء: �للهم �صلِّم �صلِّم.
ال كالم.. �لكل �صاكت �صامت، نثڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈمث )هود:105(.

ي���وم �لنط���ق باحلكم �لنهائي: بال �صمانات، �أو كفاالت توقف �لتنفيذ... ال و�صاطة وال �صفاعة 
�إال من ر�صي له �لرحمن نثڃ چ چ چ چمث )الأنبياء:28( من �ل�صهد�ء و�ل�صاحلني 

و�الأنبياء و�لر�صل.
ي���وم �لقطيع���ة �لعاملي: تنقطع في���ه كل �أو��رش �لقرب���ى، ومعاين �الأ�رشي���ة و�لن�صب، بل يلوذ 

بالفر�ر بع�صهم من بع�ض نثىئ ىئ ی ی یی جئ حئمئ ىئ يئجبمث )عب�س(.

1- أخرجه البخاري برقم )660( ومسلم برقم )2427( واللفظ له عن أبي هريرة عن النيب å قال »سبعة يظلهم 
اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب نشأ بعبادة اهلل ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن تابا يف 
اهلل اجتمع��ا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت��ه امرأة ذات منصب ومجال فقال إني أخاف اهلل. ورجل تصدق بصدقة 

فأخفاها حتى ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه«.
2- أحاديث احلوض رواها أكثر من مخسني صحابيا عن النيب å وهي يف الصحيحني وغريها.

3- هذا جزء من حديث الشفاعة املتواتر، وهو يف الصحيحني وغريهما.
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ي���وم �لفق���ر �لعاملي: �لكل فقري ال ميل���ك دينارً� وال درهمًا، فقد وردت �لعه���د �ملالية �إىل خز�ئن 
�لو�حد �الأحد، و�أ�صبح �مللياردير ال ميلك �لقطمري.

ي���وم �الإفال�ض: �ملفل�ض فيه من �رشب هذ�، و�أخذ م���ال هذ�، وظلم هذ�، فيق�صيهم بتعوي�صات 
لي�صت ذهبًا وال ف�صة؛ الأنها �أغلى منها و�أجدى و�أنفع، �إنها �حل�صنات، يقول �صاحب �ملال نثۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئېئېئمث )احلاق��ة(، ويقول �صاحب �ل�صلطان نثېئ ىئ ىئىئمث )احلاقة(، ويقول 

�هلل نثی ییمث )احلاقة(.
يوم تغيري �لعملة: فال عقار وال د�ر.. ال زرع وال �رشع.. ال دينار وال در�هم.. ال عمالت �صهلة 

وال �صعبة.
كل هذه ال قيمة لها، �إن �لقيمة �ليوم غري هذه، �إن �مللياردير من جاء بالعمل �ل�صالح كر�صيد 
له غطاء وتاأمني يف بنك �لرحمن بنك وحيد، غري معرتف بغريه، فمن كان ي�صع ر�صيده يف بنوك 
غ���ريه فكل���ه مال �صائع، يق���ول �هلل لهم: �ذهب���و� �إىل �لذي كنتم تر�وؤونه���م وتعملون لهم.. فهل 

جتدون عندهم �صيئًا؟
يوم �لبطاقة �لعاملي: بطاقة �لتاأمني و�الأمن �ل�صامل �لتي لي�صت للعمر.. بل لالأبد، �إنها بطاقة 

�لتوحيد »ال �إله �إال �هلل حممد ر�صول �هلل«)1(.
يوم يحمل فيه �ملجاهدون و�ملتقون �لت�رشيح باملرور من كل نقاط �لتفتي�ض �ملذهلة.

ي���وم �لنور و�لظلم���ة: فاملتو�صئون لهم �أنو�ر جتري باأيديه���م وباأميانهم نثڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇڇمث )التح��رمي:8(.. 

1- أخرجه اإلمام أمحد يف املس��ند برقم )6994( وسنده حسن صحيح، والرمذي برقم )2639( وحسنه واللفظ له 
عن عبداهلل بن عمرو بن العاصي يقول: قال رسول اهلل å: إن اهلل سيخلص رجال من أميت على رؤوس اخلالئق 
يوم القيامة فينش��ر عليه تس��عة وتس��عني س��جال كل س��جل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك 
كتبيت احلافظون؟ فيقول: ال يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: ال يارب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه ال 
ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها: أش��هد أن ال إله إال اهلل وأش��هد أن حممدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك 
فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه الس��جالت فقال: إنك ال تظلم قال: فتوضع الس��جالت يف كفة والبطاقة يف 

كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة فال يثقل مع اسم اهلل شيء.
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ق���ر�ء �ص���ورة �لكه���ف كل جمعة يكون لهم بها ن���ور �إىل عنان �ل�صماء)1(، وه���و ظلمة حالكة على 
غريهم.

ي���وم �مل�صئولي���ة: �إن �مل�صئول���ني يف �لدني���ا ه���م �مل�صئولون ي���وم �لقيامة.. فيا وي���ل من نوق�ض 
�حل�صاب وكرث معه �لتحقيق و�لتدقيق)2(.

ي���وم �للع���ن لزعم���اء �ل�ص���وء م���ن �أتب���اع �ل�ص���وء: نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگمث )الأحزاب(.

يوم �لتغابن: الأن فيه يندم �لنا�ض على ما غبنو� �أنف�صهم و�صيعوها.
يوم قر�ءة �لتقرير �لنهائي: نثں ں ڻڻمث )احلاقة(، يقر�أ كل و�حد بنف�صه.

ي �خلتامي: نع���م �إنه ح�صاب ذري وح�ص���اب ختامي نثڎ ڈ  رِّ �إن���ه يوم �حل�صاب �ل���ذَّ
ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گگمث )الزلزلة(.

�إنه يوم �ل�صهر �لعاملي: ال نوم فيه الأحد نثېئ ېئ ېئىئمث )النازعات(.
�إنه يوم قريب: نثۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئمث )املعارج(.

�إن���ه ي���وم �حلرية �لعاملي: يتحرر فيه �جلميع من عبادة �أي �ص���يء �إال �هلل، ومن تعبيد بع�صهم 
لبع�ض.

1- أخرجه اإلمام أمحد برقم )15664( بس��ند صاحل يف الش��واهد واملتابعات من حديث سهل بن معاذ عن أبيه، 
وأخرجه احلاكم برقم )3392( من حديث أبي سعيد اخلدري، وصححه. وفيه نعيم بن محاد فال يصحح احلديث 

وهو فيه، لكنه صاحل يف الشواهد فيكون احلديث مبجموع الطريقني حسن.
 å قالت قال رس��ول اهلل á 2- أخرجه البخاري برقم )103( ومس��لم برقم )7406( واللفظ له عن عائش��ة
»من حوسب يوم القيامة عذب«. فقلت أليس قد قال اهلل عزوجل )فسوف حياسب حسابا يسريا( فقال »ليس ذاك 

احلساب إمنا ذاك العرض من نوقش احلساب يوم القيامة عذب«.
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�إن���ه ي���وم �حل����رش: يح����رش �الأنبي���اء �إمامهم حمم���د å و�لعلم���اء يقدمهم �ليم���اين معاذ بن 
جب���ل)1(، ويح�رش �لطغ���اة و�إمامه���م فرع���ون، نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ 

پ ڀڀمث )هود(.
يوٌم �آخره جنة �أو نار.. وقيل �حلمد هلل رب �لعاملني>.

V V V V V

1- أخرجه الطرباني برقم )16471( عن حممد بن كعب القرظي قال: قال رس��ول اهلل å:»معاذ بن جبل أمام 
العلماء برتوة«. قال املناوي يف شرح اجلامع الصغري: صحيح.
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وثائق



1081املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 1081املقدمة فـي فقه الع�رص1080 املقدمة فـي فقه الع�رص 1080



1081املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 1081املقدمة فـي فقه الع�رص1080 املقدمة فـي فقه الع�رص 1080

اإلعالن العاملي اإلسالمي

لحقوق اإلنسان
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اإلعالن العاملي اإلسالمي لحقوق اإلنسان

ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  نثڄ 
ڈڈ ژژمث )احلجرات(.

اإّن الدول االأع�ساء يف منّظمة املوؤمتر االإ�سالمي، اإميانًا منها بالله رّب العاملني خالق كّل �سيء، 
وواه��ب كّل النعم، الذي خلق االإن�س��ان يف اأح�س��ن تقومي وكّرمه وجعل��ه يف االأر�س خليفة، 
ووّكل اإليه عمارتها واإ�س��الحها، وحّمله اأمانة التكاليف االإلهّية و�س��ّخر له ما يف ال�سموات 

وما يف االأر�س جميعًا.
وت�س��ديقًا بر�سالة حمّمد å الذي اأر�س��له الله بالهدى ودين احلّق رحمة للعاملني وحمّرراً 
للم�س��تعبدين وحمّطمًا للطواغيت وامل�س��تكربين، والذي اأعلن امل�ساواة بني الب�رش كاّفة، فال 
ف�س��ل الأحد عل��ى اأحد اإاّل بالتقوى، واألغى الفوارق والكراهّية ب��ني النا�س، الذين خلقهم الله 

من نف�س واحدة.
وانطالقًا من عقيدة التوحيد اخلال�س التي قام عليها بناء االإ�س��الم، والتي دعت الب�رش كاّفة 
اأاّل يعبدوا اإاّل الله وال ي�رشكوا به �س��يئًا وال يّتخذ بع�س��هم بع�س��ًا اأربابًا من دون الله، والتي 
و�س��عت االأ�سا�س احلقيقي حلرّية الب�رش امل�سئولة وكرامتهم اخلالدة، من املحافظة على الدين، 
والنف�س، والعقل، والعر�س، واملال، والن�س��ل، وما امتازت به من ال�سمول والو�سطّية يف كّل 

مواقفها واأحكامها، فمزجت بني الروح واملاّدة واأخذت بني العقل والقلب.
وتاأكي��داً للدور احل�س��اري والتاريخي لالأُّمة االإ�س��المّية التي جعلها الله خ��ري اُّمة اأورثت 
الب�رشّية ح�س��ارة عاملّية متوازنة ربطت الدنيا باالآخرة، وجمعت بني العلم واالإميان، وما يرجى 
اأن تق��وم به هذه االأمة اليوم لهداية الب�رشّية احلائرة بني التّيارات واملذاهب املتناف�س��ة، وتقدمي 

احللول مل�سكالت احل�سارة املادّية املزمنة.
وم�ساهمة يف اجلهود الب�رشّية املتعّلقة بحقوق االإن�سان التي تهدف اإىل حمايته من اال�ستغالل 
واال�س��طهاد، وته��دف اإىل تاأكيد حرّيته وحقوق��ه يف احلياة الكرمية الت��ي تّتفق مع ال�رشيعة 

االإ�سالمّية.
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وثقة منها باأّن الب�رشية التي بلغت يف مدارج العلم املادي �س��اأواً بعيداً ال تزال و�س��تبقى يف 
حاجة ما�ّسة اإىل �سند اإمياين حل�سارتها واإىل وازع ذاتي يحر�س حقوقها.

واإميانًا باأّن احلقوق االأ�سا�س��ّية واحلرّيات العاّمة يف االإ�س��الم جزء من دين امل�س��لمني، ال ميلك 
اأحٌد ب�س��كل مبدئي تعطيلها كّليًا اأو جزئّيًا، اأو خرقها اأو جتاهلها يف اأحكام اإلهّية تكليفّية اأنزل 
الله بها كتبه، وبعث بها خامت ر�س��له، ومتّم بها ما جاءت به الر�س��االت ال�س��ماوّية، واأ�سبحت 
رعايته��ا عبادةواإهمالها اأو العدول عنها منكراً يف الدين، وكّل اإن�س��ان م�س��ئول عنها مبفرده، 
واالأمة م�س��ئولة عنها بالت�س��امن، اإّن الدول االأع�س��اء يف منّظمة املوؤمتر االإ�سالمي تاأ�سي�سًا 

على ذلك تعلن ما يلي:
املادة األوىل )املساواة(:

اأ- الب�رش جميعًا اأ�رشة واحدة جمعت بينهم العبودّية لله والبنّوة الآدم، وجميع الّنا�س مت�ساوون 
يف اأ�س��ل الكرامة االإن�سانّية ويف اأ�س��ل التكليف وامل�سوؤولّية، دون متييز بينهم ب�سبب العرق 
اأو اللون اأو الّلغة اأو اجلن�س اأو املعتقد الديني اأو االنتماء ال�سيا�س��ي اأو الو�س��ع االجتماعي اأو 
غري ذلك من االعتبارات، واإّن العقيدة ال�س��حيحة هي ال�سمان لنمّو هذه الكرامة على طريق 

تكامل االإن�سان.
ب- اإّن اخللق كّلهم عيال الله، واإن اأحّبهم اإليه اأنفعهم لعياله،واإّنه ال ف�س��َل الأحد منهم على 

االآخر اإاّل بالتقوى والعمل ال�سالح.
املادة الثانية )حق الحياة(:

اأ- احلي��اة هبة الله وهي مكفولة لكّل اإن�س��ان، وعلى االأفراد واملجتمعات والدول حماية هذا 
احلق من كّل اعتداء عليه، وال يجوز اإزهاق روح دون مقت�س �رشعي.

ب- يحرم اللجوء اإىل و�سائل تق�سي بفناء الينبوع الب�رشي.
ت- املحافظة على ا�ستمرار احلياة الب�رشّية اإىل ما �ساء الله واجب �رشعي.

ث- يج��ب اأن ت�س��ان حرمة جن��ازة االإن�س��ان واأن ال تنتهك، كما يحرم ت�رشيح��ه اإاّل مبجّوز 
�رشعي، وعلى الدول �سمان ذلك.
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املادة الثالثة )حق املدنيني وغريهم بالحروب(:

اأ- يف حالة ا�ستعمال القّوة اأو املنازعات امل�سّلحة ال يجوز قتل من ال م�ساركة لهم يف القتال 
كال�س��يخ واملراأة والطف��ل، وللجريح واملري�س احلّق يف اأن يداوى ولالأ�س��ري اأن يطعم ويوؤوى 
ويك�س��ى، ويحرم التمثيل بالقتلى ويجوز تبادل االأ�رشى واجتماع االأ�رش التي فّرقتها ظروف 

القتال.
ب- ال يج��وز قطع ال�س��جر اأو اإتالف ال��زرع وال�رشع اأو تخريب املباين واملن�س��اآت املدنّية 

للعدو بق�سف اأو ن�سف اأو غري ذلك.
املادة الرابعة )حق امليت(:

ل��كل اإن�س��ان حرمته واحلفاظ على �س��معته يف حياته وبعد موته، وعل��ى الدولة واملجتمع 
حماية جثمانه ومدفنه.

املادة الخامسة )حق تكوين األسرة(:

اأ- االأ�رشة هي االأ�سا�س يف بناء املجتمع، والزواج اأ�سا�س تكوينها وللرجال والن�ساء احلّق يف 
الزواج وال حتول دون متّتعهم بهذا احلّق قيود من�سوؤها العرق اأو اللون اأو اجلن�سّية.

ب- عل��ى املجتم��ع والدول��ة اإزال��ة العوائق اأمام الزواج وتي�س��ري �س��بله وحماي��ة االأ�رشة 
ورعايتها.

املادة السادسة )حق املرأة(:

اأ- املراأة م�ساوية للرجل يف الكرامة االإن�سانّية، ولها من احلقوق مثل ما عليها من الواجبات، 
ولها �سخ�سّيتها املدنّية وذّمتها املالّية امل�ستقّلة وحّق االحتفاظ با�سمها ون�سبها.

ب- على الرجل عبء االإنفاق على االأ�رشة وم�سوؤولّية رعايتها.
املادة السابعة )حق الطفل واألبوين(:

اأ- لكّل طفل منذ والدته حقٌّ على االأبوين واملجتمع والدولة يف احل�سانة والرتبية والرعاية 
ة. املادّية والعلمّية واالأدبّية، كما جتب حماية اجلنني واالأم واإعطاوؤهما عناية خا�سّ

ب- لالآب��اء ومن بحكمهم، احلّق يف اختيار نوع الرتبي��ة التي يريدون الأوالدهم، مع وجوب 
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مراعاة م�سلحتهم وم�ستقبلهم يف �سوء القيم االأخالقية واالأحكام ال�رشعّية.
ت- لالأبوين على االأبناء حقوقهما ولالأقارب حقٌّ على ذويهم وفقًا الأحكام ال�رشيعة.

املادة الثامنة )حق األهلية(:

لكّل اإن�سان التمّتع باأهلّيته ال�رشعّية من حيث االإلزام وااللتزام، واإذا ُفقدت اأهلّيته اأو انتق�ست 
قام ولّيه مقامه.

املادة التاسعة )حق العلم والرتبية املؤسسية(:

اأ- طلب العلم فري�س��ة والتعليم واجب على املجتمع والدولة، وعليها تاأمني �سبله وو�سائله 
و�سمان تنّوعه مبا يحّقق م�سلحة املجتمع، ويتيح لالإن�سان معرفة دين االإ�سالم وحقائق الكون 

وت�سخريها خلري الب�رشّية.
ب- من حّق كّل اإن�س��ان على موؤ�ّس�س��ات الرتبية والتوجيه املختلفة من االأ�رشة واملدر�س��ة 
واجلامع��ة واأجهزة االإعالم وغريها اأن تعمل على تربية االإن�س��ان دينّيًا ودنيوّيًا تربية متكاملة 

ومتوازنة وتعّزز اإميانه بالله واحرتامه للحقوق والواجبات وحمايتها.
املادة العاشرة )حق حرية التدين(:

ملّا كان على االإن�س��ان اأن يتبع االإ�س��الم دين الفطرة فاإّنه ال جتوز ممار�سة اأي لون من االإكراه 
عليه كما ال يجوز ا�ستغالل فقره اأو �سعفه اأو جهله لتغيري دينه اإىل دين اآخر اأو اإىل االإحلاد.

املادة الحادية عشرة )حق الحرية وعدم العبودية واالستعمار(:

اأ- يولد االإن�س��ان حّراً ولي�س الأحد اأن ي�ستعبده اأو يذّله اأو يقهره اأو ي�ستغّله وال عبودّية لغري 
الله تعاىل.

ب- اال�س��تعمار ب�س��ّتى اأنواعه باعتباره من اأ�س��واأ اأنواع اال�س��تعباد حمّرم حترمي��ًا موؤّكداً، 
ولل�س��عوب التي تعانيه احل��ّق الكامل للتحّرر منه ويف تقرير امل�س��ري، وعل��ى جميع الدول 
وال�س��عوب واج��ب الن�رشة لها يف كفاحها لت�س��فية كّل اأ�س��كال اال�س��تعمار اأو االحتالل، 
وجلميع ال�س��عوب احلّق يف االحتفاظ ب�سخ�سّيتها امل�ستقّلة وال�سيطرة على ثرواتها ومواردها 

الطبيعّية.
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املادة الثانية عشرة )حق التنقل واللجوء(:

لكّل اإن�سان احلّق يف اإطار ال�رشيعة بحرّية التنّقل، واختيار حمّل اإقامته داخل بالده اأو خارجها، 

وله اإذا ا�سُطهد حّق اللجوء اإىل بلد اآخر، وعلى البلد الذي جلاأ اإليه اأن يجريه حّتى يبلغه ماأمنه 

ما مل يكن �سبب اللجوء اقرتاف جرمية يف نظر ال�رشع.

املادة الثالثة عشرة )حق العمالة(:

العمل حق تكفله الدولة واملجتمع لكّل قادر عليه، ولالإن�سان حرّية اختيار العمل الالئق به، 

مّما تتحّقق به م�سلحته وم�سلحة املجتمع، وللعامل حّقه يف االأمن وال�سالمة ويف ال�سمانات 

االجتماعّية االأخرى كاّفة، وال يجوز تكليفه مبا ال يطيقه، اأو اإكراهه، اأو ا�ستغالله، اأو االإ�رشار 

ب��ه، وله -دون متييز بني الذكر واالأنثى- اأن يتقا�س��ى اأجراً ع��اداًل مقابل عمله دون تاأخري، وله 

االإج��ازات والع��الوات والرتقيات التي ي�س��تحّقها، وهو مطالب باالإخال���س واالإتقان، و اإذا 

اختلف العّمال واأ�سحاب العمل فعلى الدولة اأن تتدّخل لف�ّس النزاع ورفع الظلم و اإقرار احلّق 

واالإلزام بالعدل دون حتّيز.

املادة الرابعة عشرة )حق العمل والكسب(:

لالإن�سان احلّق يف الك�سب امل�رشوع، دون احتكار اأو غ�س اأو اإ�رشار بالنف�س اأو بالغري، والربا 

ممنوع موؤكداً.

املادة الخامسة عشرة )حق امللكية(:

اأ- ل��كّل اإن�س��ان احلّق يف التمّلك بالط��رق ال�رشعّية، والتمّتع بحق��وق امللكّية مبا ال ي�رّش به 

اأو بغ��ريه من االأفراد اأو املجتمع، وال يجوز نزع امللكّي��ة اإاّل ل�رشورات املنفعة العاّمة ومقابل 

تعوي�س فوري وعادل.

ب- حترم م�سادرة االأموال وحجزها اإاّل مبقت�س �رشعي.

املادة السادسة عشرة )الحق األدبي(:

لكّل اإن�سان احلّق يف االنتفاع بثمرات اإنتاجه العملي اأو االأدبي اأو الفني اأو التقني، وله احلّق 
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يف حماية م�س��احله االأدبية واملالّية النا�سئة عنه، على اأن يكون هذا االإنتاج غري مناف الأحكام 

ال�رشيعة.

املادة الس��ابعة عش��رة )حق توف��ري بيئة نظيف��ة أخالقيا ورعاية صحي��ة واجتماعية 

وعيش كريم(:

اأ- لكّل اإن�س��ان احلّق اأن يعي�س يف بيئة نظيفة من املفا�سد واالأوبئة االأخالقيّ�ة متّكنه من بناء 

ذاته معنوّيًا، وعلى املجتمع والدولة اأن يوّفرا له هذا احلق.

ب- لكّل اإن�س��ان عل��ى جمتمعه ودولته حّق الرعاية ال�س��حّية واالجتماعّي��ة بتهيئة جميع 

املرافق العاّمة التي يحتاج اإليها يف حدود االإمكانات املتاحة.

ت- تكفل الدولة لكّل اإن�س��ان حّقه يف عي�س ك��رمي يحّقق له متام كفايته وكفاية من يعوله، 

وي�سمل ذلك املاأكل وامللب�س وامل�سكن والتعليم والعالج و�سائر احلاجات االأ�سا�سية.

املادة الثامنة عشرة )حق حرية األمن الشخصي وحرمة السكن(:

اأ- لكّل اإن�سان احلّق يف اأن يعي�س اآمنًا على نف�سه ودينه واأهله وعر�سه وماله.

��ة يف م�س��كنه واأ�رشت��ه وماله  ب- لالإن�س��ان احل��ّق يف اال�س��تقالل ب�س��وؤون حياته اخلا�سّ

واّت�س��االته، وال يجوز التج�ّس���س اأو الرقابة عليه اأو االإ�س��اءة اإىل �سمعته، وجتب حمايته من 

كل تدّخل تع�ّسفي.

ت- للم�سكن حرمته يف كّل حال وال يجوز دخوله بغري اإذن اأهله اأو ب�سورة غري م�رشوعة، 

وال يجوز هدمه اأو م�سادرته اأو ت�رشيد اأهله منه.

املادة التاسعة عشرة )الحق القضائي(:

اأ- الّنا�س �سوا�سية اأمام ال�رشع ي�ستوي يف ذلك احلاكم واملحكوم.

ب- حّق اللجوء اإىل الق�ساء مكفول للجميع.

ت- امل�سوؤولّية يف اأ�سا�سها �سخ�سّية.

ث- ال جرمية وال عقوبة اإاّل مبوجب اأحكام ال�رشيعة.
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ج- املّته��م ب��ريء حّتى تثبت اإدانت��ه مبحاكمة عادلة تاأّم��ن له فيها كّل ال�س��مانات الكفيلة 

بالدفاع عنه.

املادة العشرون )حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة(:

ال يجوز القب�س على اإن�سان اأو تقييد حرّيته اأو نفيه اأو عقابه بغري موجب �رشعي، وال يجوز 

تعري�س��ه للتعذيب البدين اأو النف�س��ي اأو الأّي نوع من املعامالت املذّلة اأو القا�سية اأو املنافية 

للكرامة االإن�س��انّية، كما ال يجوز اإخ�س��اع اأي ف��رد للتجارب الطبّية اأو العلمّية اإاّل بر�س��اه، 

وب�رشط عدم تعّر�س �س��ّحته وحياته للخطر، كما ال يجوز �س��ّن القوانني اال�س��تثنائّية التي 

تخّول ذلك لل�سلطات التنفيذّية.

املادة الحادية والعشرون )حق عدم جواز ارتهان اإلنسان(:

اأخُذ االإن�سان رهينة حمّرم باأّي �سكل من االأ�سكال والأي هدف من االأهداف.

املادة الثانية والعشرون )حق التعبري والحسبة واإلعالم(:

اأ- لكّل اإن�سان احلّق يف التعبري بحرّية عن راأيه ب�سكل ال يتعار�س مع املبادئ ال�رشعّية.

ب- ل��كّل اإن�س��ان احلّق يف الدع��وة اإىل اخلري والنهي ع��ن املنكر وفقًا ل�س��وابط ال�رشيعة 

االإ�سالمّية.

ت- االإع��الم ���رشورة حيوّية للمجتمع، ويحرم ا�س��تغالله و�س��وء ا�س��تعماله والتعّر�س 

للمقّد�س��ات وكرامة االأنبياء فيه، وممار�س��ة كّل ما من �ساأنه االإخالل بالقيم اأو اإ�سابة املجتمع 

بالتفّكك اأو االنحالل اأو ال�رشر اأو زعزعة االعتقاد.

ث- ال جت��وز اإث��ارة الكراهّية القومّية واملذهبّية وكّل ما ي��وؤّدي اإىل التحري�س على التمييز 

العن�رشي باأ�سكاله كاّفة.

املادة الثالثة والعش��رون )ضوابط الوالية العامة وحق االش��رتاك يف إدارة البلد وتقلد 

الوظائف العامة(:

اأ- الوالي��ة اأمانة يحرم اال�س��تبداد فيها و�س��وء ا�س��تغاللها حترميًا موؤّكداً �س��مانًا للحقوق 

االأ�سا�سّية لالإن�سان.
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ب- لكّل اإن�س��ان حّق اال�س��رتاك يف اإدارة ال�س��وؤون العاّمة لبالده ب�س��ورة مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة، كما اأّن له احلّق يف تقّلد الوظائف العاّمة وفقًا الأحكام ال�رشيعة.

املادة الرابعة والعشرون )الشريعة ضابطة(:

كّل احلقوق واحلرّيات املقّررة يف هذا االإعالن مقّيدة باأحكام ال�رشيعة االإ�سالمّية.

املادة الخامسة والعشرون )الشريعة مفسرة(:

ال�رشيعة االإ�سالمّية هي املرجع الوحيد لتف�سري اأو تو�سيح اأي مادة من مواد االإعالن.

U U U
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بيان املجمع الفقهي
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بيان املجمع الفقهي

احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد خامت النبيني، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني.

اأن جممع الفقه االإ�س��المي اإميانا منه باأن الباري جل وعال هو الذي وهب لالإن�س��ان الكرامة 

التي هي اأ�سا�س احلقوق والواجبات، واوجب على االإن�سان حقوقا لربه وحقوقا لنف�سه وحقوقا 

الأبناء جن�س��ه وحقوق��ا ملكونات البيئة م��ن حول�ه، وان نظ��رة متعمقة و�س��مولية وحمايدة 

للت�رشيع االإ�س��المي جتعل املرء يجزم ب�س��الحيته للمجتمع الب�رشي، وان�س��جامه مع طبيعة 

االإن�س��ان والكون، وهذا ما جعل االإ�س��الم ي�س��مى بدين الفطرة. كما ي�س��هد لذلك قول الله 

تبارك وتع��اىل نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

ىائ ائ ەئەئمث )الروم(.
وحقوق االإن�س��ان يف االإ�س��الم هي عبارة عن املزايا النا�سئة عن التكرمي االإلهي الذي وهبه 

الله لالإن�سان، واألزم اجلميع باحرتامها طبقا لل�سوابط وال�رشوط ال�رشعية.

واإميانا مبا اأجمعت عليه اأمة االإ�س��الم من اأن ال�رشيعة االإ�س��المّية �ساحلة لكل زمان ومكان، 

واإميانا بحق ال�سعوب يف االحتفاظ بخ�سائ�سها الثقافية والدينية املميزة لها، وحق كل جمتمع 

وكل اأمة يف اأن حتكم بالنظم والت�رشيعات التي ترت�س��يها لنف�سها، وانطالقا من كل ما تقدم 

فاإن املجمع يوؤكد على ما ت�س��منه اإعالن القاهرة حول حقوق االإن�سان يف االإ�سالم، وال�سادر 

ع��ن وزراء خارجي��ة الدول االإ�س��المّية بتاري��خ 14 حمرم 1411ه� املوافق 5 اأغ�س��ط�س 

1990م، وما �سدر عن ندوة حقوق االإن�سان التي عقدها جممع الفقه االإ�سالمي الدويل يف 

جدة بتاريخ 8-10 حمرم 1417ه� املوافق 25-27 مايو 1996م.

وحيث اأن ال�س��عوب امل�س��لمة التزمت نظم االإ�س��الم وت�رشيعاته برغبة ذاتي��ة ال لب�س فيها 

يف االأحوال ال�سخ�س��ية و�س��وؤون املراأة والروابط االأ�رشية وغريه��ا من املجاالت االجتماعية 
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واالقت�سادية وقد اتفق معها يف كثري من جوانبها مع اأهداف وم�سمون االإعالن العاملي حلقوق 

االإن�س��ان ال�سادر �س��نة 1948م عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف م�سمونه واأهدافه يف 

بع�س، وتختلف معه يف بع�س اجلوانب التي تعود اأ�سا�سا اإىل م�ساألة االأخالق ونظام املجتمع 

امل�ستند اإىل الدين االإ�سالمي. فاإن املجمع يوؤكد يف هذا اخل�سو�س على ما يلي:

اأواًل: اأن ال�رشيعة االإ�س��المّية قررت االأحكام التي ت�س��من حفظ مقا�سدها يف اخللق والتي 

من اأهمها ما يعرف بالكليات اخلم�س، وبذلك �سمن احلقوق االأ�سا�س لالإن�سان يف نف�سه ودينه 

وماله وعر�سه وعقله.

وقد عاجلت ال�رشيعة االإ�سالمّية اأنواع االنحرافات املختلفة باتخاذ اإجراءات وقائية، وزجرية 

بق�س��د حماية املجتمع واإ�س��الح االنحراف، علم��ًا باأن االإجراءات الردعي��ة الزجرية موجودة 

ومعتمدة يف كل ت�رشيع ويف كل زمان ومكان.

ثاني��ًا: اأن ميثاق االأمم املتحدة ين�س على حق كل دولة يف ب�س��ط �س��يادتها يف اإطار رقعتها 

اجلغرافية ومنع التدخل يف �سوؤونها الداخلية.

ثالثًا:

اأ- عل��ى املنظمات العاملية املهتمة بحقوق االإن�س��ان على اختالف مواثيقها ونظمها اأن متتنع 

عن التدخل يف املجاالت التي حتكمها ال�رشيعة االإ�سالمّية يف حياة امل�سلمني، ولي�س من حقها 

اإلزام امل�سلمني، ولي�س من حقها اإلزام امل�سلمني بنظمها وقيمها التي تخالف �رشائعهم وقيمهم، 

وال يجوز اأن حتا�سبهم على خمالفتهم لقوانني ال يرت�سونها وال يحكمون بها.

ب- يوؤك��د املجمع على اأن الت�رشيعات اخلا�س��ة يف الدول ذات ال�س��يادة ال تخ�س��ع للنظم 

واملواثيق االأجنبية عنها.

رابعًا: اأن كثريا من الهيئات واملوؤمترات العاملية قد اأقرت �س��الحية الت�رشيع االإ�س��المي حلل 

م�سكالت الب�رشية مما يحتم على عقالء الب�رش اأن ياأخذوه بعني االعتبار وان يفيدوا مما فيه.

خام�سًا: يدعو املجمع الدول والهيئات العاملية واالإن�سانية العمل على احرتام حقوق االأقليات 
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امل�س��لمة يف خمتلف بالد العامل واإن�سافها خا�سة يف هذا الوقت الع�سيب حتقيقا ملبداأ العدالة 

واإعطاء كل ذي حق حقه.

�ساد�سًا: يقرر املجمع اإن�ساء مركز حلقوق االإن�سان تابع له وتتخذ الرتتيبات الالزمة الإن�سائه 

وو�سع النظام اخلا�س به.

�سابعًا: يعرب املجمع عن ا�ستعداده للتوا�سل مع رجال القانون والهيئات واملوؤ�س�سات العلمية 

والعاملية الر�س��مية وال�س��عبية من كل االآفاق واالجتاهات لدرا�سة �سبل التفاهم والتعاون يف 

جمال حقوق االإن�س��ان، مبا يكفل االأمن والعدل والرخاء واحلياة الكرمية، ويدراأ الف�س��اد، ويقيم 

التعاي�س بني النا�س وفقا لالأ�س�س التي �سبق ذكرها.

وليكن �س��عارنا يف ذلك قول الله تبارك وتعاىل: نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڑمث )النحل(.
وقول الر�س��ول å فيما اأعلنه يف حج��ة الوداع: »اإن دماءكم واأموالكم واأعرا�س��كم حرام 

عليكم كحرمة يومكم هذا يف �سهركم هذا يف بلدكم هذا«.

واحلمد لله اأواًل واآخرا، و�سلى الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ومن تبعهم 

باإح�سان اإىل يوم الدين.

U U U U U U
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)4-19( لوحات املقدمة
 )فاحت���ة �لكت���اب.. مقدمة �لنا�رش.. كلم���ة �لنا�رش -�لطبعة �لثاني���ة.. كلمات من نور عن 
�ملوؤلف لالإمام يو�صف �لقر�صاوي... كلمة ملفتي �ليمن �لعالمة حممد بن �إ�صماعيل �لعمر�ين.. 
كلمة للربوفي�صور �لعالمة عبد�ملجيد �لزند�ين.. و�إجازتان نادرتان.. كلمات لل�صيد �لعالمة 
حمم���د بن علي عجالن.. ر�صالة جممع �لفقه �الإ�صالم���ي )�لهند(.. كلمة �لدكتور عائ�ض بن 

عبد�هلل �لقرين..(.
)20( تقدمينا

)27-33( من �ضرية املوؤلف
)35( الفقه الوظيفي

)36-40( متهي���د يبني �أن �الأ�صل جو�ز �الإجارة وبع�ض م�صائلها، �لتاأجري على �لتاأجري، 
تقبي���ل �ملحالت �لتجارية، �إجارة �لبا�صات و�صمانه���ا، ��صتئجار �لكا�صيت ونحوها و�أدو�ت 

�لزينة و�الأعر��ض و�صمانها
)40-44( �لوظيف���ة �لعامة وتكييفها وبي���ان �أنها �أمانة، ما يجب على �لدولة من �ل�رشوط 
�لوظيفي���ة، معنى �لكف���اءة �لوظيفية، طريق معرفة �لكفاءة، �لو�صاط���ة و�لتزكية و�ل�صهادة، 
تق���دمي م���ن ثبتت فاقته وحاجته يف �لوظيفة وطريق �إثبات ذلك يف �جلهات �لر�صمية، ال يجوز 
�لتغا�ص���ي عن �ل�رشوط �لهامة يف �لوظيفة �لعامة، حترمي تولية �ل�صفيه على �الأمو�ل، و�جب 

�لدولة يف توزيع �لدرجات �لوظيفية بالعدل
)44-47( �لتوزيع �ملناطقي للدرجات �لوظيفية، �لو�جب على �ملوظف �اللتز�م بتوجيهات 
�الإد�رة وح���دود ذل���ك، علة �جلمع للف���ظ »و�أويل �الأمر منك���م«، �الإد�رة �إج���ارة ونوع �إمارة، 
خمالفة �الأو�مر �الإد�رية �لعامة �أو �خلا�صة �ملتعلقة بالوظيفة و�لد�خلة يف م�صمون مقت�صى 
�لعق���د، �صمان م���ا ترتب على �ملخالفة، حك���م �خل�صم عند �ملخالفة �لرج���وع �إىل �للو�ئح عند 

�ملخالفة وتكييف �للو�ئح وبيان �أنها جزء مف�رش للعقد و�إذ� مل تكن الئحة فماذ� ي�صنع؟
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)47-50( �ل�صكن �لوظيفي وتكييفه وبيان �إباحته لالنتفاع وعدم جو�ز تاأجريه وعلة ذلك
)50-52( حك���م �لوظيف���ة يف مرفق �آخ���ر، حكم �ال�صرت�ط على �ملوظف ع���دم �لعمل لفرتة 
�أخرى يف جهة �أخرى، تاأجري �لفنادق، بيان �صو�بط تاأجري �لعقار�ت وبيان تاأجريها ملع�صية، 
�لتاأج���ري يف �حلر�م حر�م، �صمان �ملوظف و�الأج���ري وتف�صيل ذلك وبيان �لفرق بني �مل�صائل 

وحمل جريان قاعدة »ال يجتمع �الأجر و�ل�صمان«، �الأ�صل يف �لطب �ل�صمان ودليل ذلك
)52-55( بيان حكم �لوظيفة يف �لبنوك �لربوية، بيان حكم عقود �ل�صيانة، وظيفة �ملر�أة 
جائ���زة وما يجب عليه���ا حينئذ، جو�ز �أخذ �ل�صمانات �لتجاري���ة للوظائف وتاأجري �الأعيان، 
ج���و�ز �إ�ص���د�ر قانون ينظم �الإيج���ار�ت و�أ�صعاره���ا، مهنة �ملحاماة وبي���ان جو�زها وحرمة 

�ملحاماة عمن تبني ظلمه
)55-60( �لوظيف���ة �لعلمي���ة وج���و�ز �أخ���ذ �الأجرة عليه���ا و�جلمع ب���ني �لن�صو�ض ونظم 
�مل�صاأل���ة، �ملعلم ووظيفته وبيان عظيم �أمانته وبيان ��صرت�ط �لكفاءة للمعلم وما هي بالن�صبة 
له و�ال�صتدالل على ��صرت�ط ح�صن �ل�صرية و�ل�صلوك )�أ�صل وحا�صية(، حكم �لغياب و�لبدل، 
وجوب بذل �الإح�صان يف وظيفة �لتعليم وحكم �لتاأديب )تف�صيل ذلك يف فقه �لرتبية و�لتعليم(، 
و�جب �لدولة توفري و�صائل �لتعليم، حكم من �أتلف �صيئا من �الأثاث �لوظيفي، حرمة �لغ�ض 
وحكم من عاون عليه وبيع �لوثائق ووجوب �لتحقيق مع �ملتورط وعقوبته �إن تبني تورطه، 
حكم �لتاأخر عن �لدو�م، يجب على �لدولة �إ�صالح �ملناهج على �مل�صتويات �الأربعة وبيان ذلك، 
فر����ض عل���ى �لدولة تعليم �ل�صعائر وتعظي���م �لقر�آن و�ل�صنن وغربلة �لط���الب ودعم �الأذكياء 
و�لتخ�ص�صات و�ملنح �لدر��صية وتوزيعها وبيان ما يحرم من �ل�صفاعات و�لو�صاطات فيها

)60-63( �لتز�م �لدو�م من �أول �لوقت �إىل �آخره، و�جب �ملوظف للقيام بكل ما عليه من 
عمل بال ترحيل مماطل، بيان ما يرتتب على �لتفريط �لوظيفي �أو �لتعاقدي من �الأ�رش�ر وما 
حك���م ذلك، �أخذ �ملوظف �الأم���و�ل من �لعمالء مب�صمى »�إكر�مية« وبيان حكم ذلك، بيان حكم 

�لو�صاطات و�لهد�يا للموظفني، بيان حكم �لتدوير �لوظيفي للمنا�صب وتوريثها
)63-64( حك���م �لعه���د �لوظيفي���ة د�خلي���ة �أو خارجي���ة و�لتعام���ل معها، �أوق���ات �لر�حة 

للموظف وتناول �الإفطار وقر�ءة �ل�صحف، �صجل �حل�صور و�لغياب �الإلكرتوين و�لعادي
)64-67( حرم���ة �لتوقي���ع ب���دال ع���ن �ملوظف �لغائ���ب، �ل�ص���الة و�صعائ���ر �هلل يف �ملر�فق 
�لوظيفي���ة وبي���ان فر�صية ذلك وحكم منع �ملوظ���ف �أو �لطالب م���ن �أد�ء �ل�صلو�ت يف �أوقات 
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�ل���دو�م، حق���وق �ملوظف وبيان وج���وب �إعطائه �لر�تب �لعادل وحرم���ة �لبخ�ض �لوظيفي يف 
�لر�تب و�حلقوق وحرمة �لغنب و�ال�صتغالل

)67-70( حرمة �الحتجاب مل�صئويل �ملنا�صب عن �لنا�ض �لذين لهم حاجة، حترمي �لغلول 
و�الختال����ض و�لتحاي���ل، ����رشف �لنرثي���ات و�أحكامه���ا، وج���وب �ملحا�صب���ة �لوظيفية، ترك 
حما�صب���ة �ملف�صدي���ن م���ن �لكبائر، حرم���ة �لدفاع ع���ن �ملف�صدين من جهات ناف���ذة حماية لهم 
وتو�ط���وؤً�، و�جب���ات �لوظيفة �الأمني���ة، �صبط مف�صد ولو كان ناف���ذ�، حماربة ومنع �جلر�ئم 
و�ملنك���ر�ت، حرم���ة ��صتغ���الل �جلهات �الأمنية الأي غر����ض �صخ�صي �أو حزب���ي �أو طائفي �أو 

مناطقي، »تعيون« �لع�صكر و�لر�صامة، �لتغطية على مهربي كل �صار وحمرم
)70-73( �لتق���دم للوظيفة وحكم طلبها وبيان م�رشوعي���ة ذلك وما يتعلق به من م�صائل، 

�ملكافاآت و�لتحفيز�ت، �لزي �لوظيفي
)73-74( عمالة �الأطفال وبيان حكمها و�رشرها، تاأهيل �أ�صحاب �الحتياجات �خلا�صة، 

نقابة �ملوظفني و�لعمال
)74-78( حكم �إن�صاء جمعية بني �ملوظفني بالر�تب �أو جزء منه و�جلو�ب على من منعها، 
�لوظيف���ة يف بالد غ���ري �مل�صلمني وبيان جو�زها ومناق�ص���ة �العرت��صات و�ال�صتدالالت وحكم 

�الإقامة، يجوز للم�صلم �أن يلي والية لغري �مل�صلمني يف بالدهم تعود بالنفع �الإن�صاين عليهم
)78-80( وظيف���ة �مل�صل���م يف �لقو�ت �مل�صلحة غري �مل�صلمة، �لوظيفة يف قو�ت حفظ �ل�صالم 
�لدولي���ة، �لوظيف���ة يف �الأمم �ملتحدة، �لوظيفة يف �ملنظم���ات �لدولية، وظيفة غري �مل�صلم يف بالد 

�الإ�صالم مباحة
)81-84( ��صتثناء �لواليات �لعامة الأنها وظائف �صيادية وبيان �ال�صتدالل لذلك وتف�صيله 
وبي���ان جريان �لتعامل �ل���دويل على ذلك لدى دول كبرية وكثرية، بي���ان حكم ��صرت�ط �ل�صن 
و�ملو�طنة يف �لوظيفة، بيان �ل�رشوط �لوظيفية و�أنو�عها وما هو �لذي ي�صرتط يف كل �لوظائف 

وما تخت�ض به بع�صها دون بع�ض وحكم كٍل
)84-87( �أنو�ع �ملهن و�لوظائف، �لوظائف من حيث �الأهمية
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)89( الفقه الطبي

)90-92( مهن���ة �لط���ب وبي���ان �أنه���ا فر�ض كفاي���ة وبيان �أن م���ن و�صائله���ا �لو�جبة بناء 
�جلامع���ات عالي���ة �لتقنية وكل ما يل���زم للبحث و�لدر��ص���ة و�لتطوير و�الإنت���اج �لدو�ئي، ما 
يج���ب على �ملري�ض وعلى �لطبيب، �أمر��ض �لن�صاء و�لتخ�ص�ض فيها، �أمر �ملري�ض بال�صدقة 

و�ال�صتغفار و�لتوبة
)92-94( يح���رم على �لطبي���ب �إف�صاء �رش �ملري�ض، ك�صف �لعورة للطبيب وحدودها، يجب 

على �لطبيب �لن�صيحة وعدم تكليف �ملري�ض ما ال د�عي له من فحو�صات ورقود ونحوها
)94-96( ه���ل يج���وز للطبيب �أن يحيل على عيادته حال دو�م���ه �لر�صمي؟ �ملر�أة �لطبيبة، 

زميل �لعمل، �لتربع بالدم
)96-100( �لتربع باالأع�صاء، �لتربع باالأع�صاء �لتنا�صلية، موت �لدماغ

)100-102( �لتعقي���م لالأدو�ت �لطبية، �إ�صقاط �حلم���ل، جر�حة �لتجميل، خلوة �لطبيب 
بامر�أة للمعاينة، �الأدوية على خالف �لطبيعة و�جلبلة، �ملن�صطات

)102-105( �حلجامة و�لرقية وما يتعلق بهما من �مل�صائل
)106-109( حك���م م���ن به �صل�ض، �لت���د�وي باملحرم، ��ص���رت�ط �ملري�ض �ل�صف���اء، �لَق�َصم 

�لطبي، �لطبيب و�ل�صرب على �ملري�ض، �لو�صية من �ملري�ض و�جبة
)109-114( كيفي���ة و�ص���وء �ملري�ض و�صالت���ه، �الإغماء و�الإ�صعاف وم���ا يتعلق بهما من 

�أحكام، �جلنون وذهاب �لعقل
)115-116( �لت�رشيح، �لتجارب على �حليو�نات، �إرجاع ع�صو قطع يف حد

)116-118( �ال�صتن�صاخ و�لهند�صة �لور�ثية، �ل�صيام و�الأحكام �لطبية
)119-120( �ل�صحة �لنف�صية
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)121( فقه الدعوة
)122-124( تعريف �لدعوة �إىل �هلل و�أركانها و�أنها �أف�صل �الأعمال و�لتفرغ لها، �لو�جب 
يف �لدعوة �حلكمة و�ملوعظة �حل�صنة و�لتب�صري ال �لتنفري، �لتدرج يف �لدعوة وق�صد وجه �هلل 
به���ا و�لبدء بالنف�ض و�الأ����رشة، عالج ما عليه �لعمل هو �الأ�صل، �لب���دء باالأ�صول �لقاطعة، ال 
ق، �تباع �ملذ�هب وحكمه، ال يتع�صب للقول �ملحتمل، من �أخذ بقول جمتهد  يثار �خلالف �ملفرِّ

فال يحرج عليه باالإنكار، �ملنع من �لتجريح، ال يكفر �ملعني
)124-126( �لق���وة يف �حلق، دو�م �لعب���اد�ت و�ال�صتغفار و�لت�صبيح بكرة وع�صيا وقيام 
�للي���ل و�ل�صلو�ت جماعة، �ل�صرب على ما ي�صيب �لد�عية، �لوثوق برزق �هلل ون�رشه، �حلذر 
م���ن �لذن���وب وحرم���ة مظاهرة �ملجرمني و�ملجادل���ة عن �خلونة، �لو�ج���ب �أن ال يخاف يف �هلل 
لوم���ة الئم ولي�صرب نف�صه مع عامة �ملوؤمنني وليح���ذر �ملنافقني ويو�يل �ملوؤمنني و�لقيام بحق 
�ل�رش�ئح �ل�صعيفة ون�رشة �ملظلوم وق�صاء �حلو�ئج، �حلذر من غيبة �أهل �لعلم و�ملوؤمنني، 
�لقي���ام بالع���دل و�لق�ص���ط و�صهادة �حلق، �حل���ذر من �أكل �مل���ال بالباطل و�لتكاث���ر يف �لدنيا، 

�الهتمام بو�صائل �لدعوة �حلديثة، ترك �الإكثار من ذكر �لدنيا ومد �لعني �إىل �ملتاع �لز�ئل
)126-129( جو�ز �النتماء �إىل جماعة على �لكتاب و�ل�صنة و�لتعاهد معهم و�لفرق بينها 
وبني �لبيعة �لعامة، ال يجوز للجماعة �أن تاأمر فردها �أال يح�رش مع �جلماعة �الأخرى ب�صبب 
خالف���ات �جتهادية، يجوز للمر�أة باإذن زوجها ووليها �النتم���اء �إىل �لعمل �لدعوي �لن�صائي 
و�لبيع���ة فيه، وبيان �أن طاعة �لزوج فر�ض ع���ني و�لعمل �لدعوي فر�ض كفاية، �رشط �نتماء 
�ملر�أة للعمل �لدعوي �أن تكون يف قطاع ن�صائي ال خمتلط وبيان مو�فقة ذلك ملقا�صد �ل�رشيعة 
ومناق�ص���ة ذل���ك، ممار�صة �مل���ر�أة للدعوة يف جمال����ض �لرجال وحمافله���م وجمامعهم، �حللقة 

�لتنظيمية �مل�صرتكة
)131( فقه الأقليات

)132( �الأر����ض هلل و�صعها لالأنام جميع���ا فاالإقامة يف �أي بالد جائزة و�أخذ جن�صيتها، من 
مل ي�صتط���ع �إقام���ة دينه يف بلد، عموم �أحكام �ل�رشيعة وقيامها على �لو�صطية ودفع �مل�صقات، 

�ل�رشيعة قائمة على �لت�صهيل ال �لت�صاهل، قاعدة ب�صياغة جديدة
)134-138( �الأ�ص���ل دعوة كل كافر وي�رشع �لرب و�لق�صط معهم وجو�ز تبادل �لزيار�ت 
و�لتحية و�لتهنئة مبباح و�الإهد�ء لهم وم�صاعدتهم و�الإغاثة وحفظ �أماناتهم وتبادل �خلرب�ت 



1103املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 1103املقدمة فـي فقه الع�رص1102 املقدمة فـي فقه الع�رص 1102

و�لزو�ج من �أهل �لكتاب و�ملعاملة �ملالية �إال يف �لربا و�ملحرمات، �ملوظف يف حمل فيه حمرم 
قطعي وتف�صيل ذلك، �مل�صاهمة يف �رشكات م�صتملة على حمرم قطعي

)138-139( بي���ان �أن م���ن �أ�صل���م من �أهل �لكت���اب ومل ت�صلم زوجته ��صت���د�م �لنكاح ولو 
كان���ت وثنية جاز �لدو�م حلديث زينب وبيان �ص���ور �مل�صاألة بتف�صيل و�جلمع بني �الأدلة من 

�لكتاب و�ل�صنة
)139-143( م���ن �أ�صل���م فم���ات مورث���ه �لكافر ورث���ه ودليل ذل���ك، تعقد رئا�ص���ة �جلالية 
للم�صلم���ة �لت���ي ال ويل له���ا، حكم �لتاأم���ني )تف�صيل ذل���ك يف �ملاليات(، لبا�ض �مل���ر�أة له ركنان 
وهما ما �صرت �لزينة �لفاتنة ودفع �الإيذ�ء وتف�صيل ذلك. وبيان �أن هذ� �ال�صتنباط �جلديد هو 

�ملحقق ملق�صد �ل�رشع و�جلامع بني �آية �لنور و�آية �الأحز�ب يف �للبا�ض
)143-144( عل���ى �ملقي���م تعلي���م ولده و�أهل���ه �ل�رشيعة و�للغ���ة �لعربية وبي���ان حكم بناء 

�ملر�كز و�مل�صاجد و�إقامة �ل�صلو�ت و�ل�صعائر
)145( فقه الدولة

)146-150( �إ�صاف���ة �ملوؤل���ف مق�ص���د� �صاد�ص���ا لل�رشيعة ه���و »حفظ �جلماع���ة �لعامة«، 
م�ص���در �لت�رشي���ع و�لقان���ون وتعريف �ل�رشوري���ات و�حلاجي���ات و�لتح�صيني���ات ومن هو 
�ل���ذي ي�صوغ �لقان���ون ويحكم به و�ملنفذ له؟ وبيان �أن �ل�صيا�صة تدير �لدولة باأربعة �أ�صول، 
و�جلماعة �أ�صيل و�حلاكم وكيل و�لدولة نائبة عن �جلماعة ومنها م�صاعا بالرت��صي و�أجر�ء 
وت�رشفاته���م منوطة بامل�صلحة وبيان ه���ذه �لقيود و�ال�صتدالل عليه���ا، �صكل �حلكم وتقدير 

�مل�صالح �لعامة وطريق ذلك و�الإلز�م بال�صورى و�لرتجيح باالأكرثية
)150-151( و�ص���ع �لد�صتور، ومتى يجب؟ ومن ي�صوغه؟ وماذ� ين�ض فيه من �ملهمات؟ 

�الأ�صل �ل�رشعي �أال يعطى �أحد ح�صانة من �مل�صاءلة، تعديل �لد�صتور
)151-153( من هو �لذي يلي �لوالية �لعامة؟ ��صرت�ط �الإ�صالم و�لبلوغ و�لعقل و�لر�صد 
و�لعد�لة و�لكفاءة )�لقوة و�الأمانة( و�الختيار من �ل�صعب وحمرتز�ت ذلك، بيان �أن �لوالية 
�لك���ربى �صيادي���ة، ي�صرتط لها �الإ�صالم، ����رشط �ملو�طنة للواليات �لعام���ة �ل�صيادية �إن جرى 

�لتعامل �لدويل عليه و�ال�صتدالل على ذلك
)153-155( حرم���ة �أخ���ذ �حلكم بغري �إر�دة �الأمة، وما يندرج حتت���ه من �لفروع، وبيان 
طرق �لو�صول �إىل �لوالية �لعامة )�الإحالة على فقه �ل�صمع و�لطاعة من كتابنا هذ�(، �لوالية 
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�لعام���ة ال تت���م �إال بالبيعة �لعام���ة، �لوالية ِمنٌَّة رباني���ة، �لو�صول �إىل �لتمك���ني و�ال�صتخالف 
مق�صد �رشعي، �لتمكني �أعلى رتب �ال�صتخالف

)155-161( طلب �لوالية لي�ض من �ملذ�م �ل�رشعية بل هي ِمنٌَّة ورحمٌة ووعٌد �إلهي ومطلوب 
�رشع���ي لالأنبي���اء و�لر�صل، و�جلو�ب عل���ى �ال�صتدالل �ملخال���ف لهذ�، �لتناف����ض �النتخابي، 
و�أ�صله، و�ال�صتدالل على ذلك، و�للجنة �النتخابية، و�لربنامج �ل�صيا�صي، وعر�ض �ملر�صحني 
عل���ى �الأمة وبر�جمهم، و�لتاأ�صي���ل لذلك، تنازل من عقدت له �لبيعة للم�صلحة �لعامة، حديث 

�الأئمة من قري�ض، وبيان فقهه، و�جلو�ب على من َوِهَم فحمله على غري مر�ده
)161-163( من ويل والية حرم عليه تولية غريه ملجرد قر�بة �أو ن�صب، و�ال�صتدالل على 

ذلك، ف�صل �ل�صلطات، وزيادة ثالث �صلطات �إن خدمت �مل�صالح
�لنيابي���ة و�ملحلي���ة و�لرئا�صي���ة، تعي���ني جلن���ة �النتخاب���ات،  )163-166( �النتخاب���ات 
و�رشوطه���ا، �أع�صاء �للجنة �النتخابية يجب عليهم �حلفاظ على نز�هة �النتخابات، و�صالمة 
�لعملي���ة �النتخابي���ة، وتف�صي���ل ذلك، �الآلي���ة �لعادل���ة يف �النتخابات، ووجوب م���ا تقوم عليه 
�مل�صلحة من نظام �لن�صبية �أو �لد�ئرة، ت�صحيح جد�ول �لناخبني و�جب �رشعا وتعليل ذلك، 

حتديد �صن �النتخابات، �آلية توزيع �للجنة �لعليا وما يتبعها من �للجان
)166-168( �لت�صويت ملر�صح �لرئا�صة قائم مقام �لبيعة، ال فرق يف �لت�صويت بني �لرجل 
و�مل���ر�أة يف �النتخابات؛ و�ال�صتدالل على ذلك، وي�صرتط لالإدالء بال�صوت �النتخابي �رشوط، 

حرمة �رش�ء �الأ�صو�ت باملال، جو�ز �لتحالفات و�لتكتالت، و�رشطها
)169-171( فر�ئ�ض عامة على �لدولة

)171-176( �أ�ص���ول �حلكم، و�أهم �صيا�صاته �لك���ربى، وبيان ذلك يف �صتة وثالثني �أ�صاًل 
��صتنبطناها من �لقر�آن و�ل�صنن وقو�عد ومقا�صد �ل�رشيعة

)177( موؤ�ص�ص���ات �لدول���ة، وج���ود موؤ�ص�صات للدول���ة تقوم بتمام حف���ظ �ملقا�صد �ل�صتة، 
�لع����رش �ملوؤ�ص�ص���ات �لكربى يف �لدول���ة، و�ندر�ج �صائ���ر �ل���وز�ر�ت و�إد�ر�ت �لدولة حتتها، 

وبيان �أن �ملق�صود �ملعاين ال �الأ�صماء
)177-179( �ملوؤ�ص�ص���ة �الأمنية، �لكالم عن �ملوؤ�ص�صة �الأمني���ة، و�الإحالة على فقه م�صتقل 
للموؤ�ص�ص���ة �لع�صكرية يف كتابنا هذ�، �الأجهزة �الأمني���ة و�صائر �جلهات �الأمنية يجب �أن تتبع 
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قيادة قانونية، وبيان حكم �إن�صاء حاكم �لدولة �أو �أي �صخ�ض �أجهزة �أمنية تابعة له مبا�رشة 
ال تخ�صع لالأنظمة و�لقو�نني

)179-181( �أق�ص���ام �الأمن يف �ملديريات وو�جباته���ا، وحرمة ��صتغاللها خلدمة �أغر��ض 
خا�ص���ة، وبي���ان حكم من ثبت عنه ذل���ك من مدر�ء �الأمن �أو �الأق�ص���ام، �خل�صومات �لو��صلة 
�إىل �أق�ص���ام �الأم���ن و�جلهات �الأمني���ة، و�لتعامل معها، من �أر�صل يف مهم���ة ر�صمية و�أحكامه، 

وتعيونه )�الأجرة(، �لتجاوب مع �لطلب من �جلهة �الأمنية، ووجوب ن�رشة �ملظلوم
)181-183( ����رشوط تعي���ني وزي���ر �لد�خلية وم�صئ���ويل �الأمن، وجوب حف���ظ �لعهد من 
�أطق���م و�صالح ول���و�زم �أمنية، وحرمة �لغلول، ال يجوز �أثن���اء �لتحقيق �ل�رشب، وال �لتهديد 
بعر�ض وال مال وال ولد، وال �لتعذيب، وال �ل�صجن �إال بحكم ق�صائي، وال ي�صجن �إال يف مكان 
يلي���ق باالآدمي، وحرمة �ل�صجون �النفر�دية، وحكم �صجن �ملر�أة و�حلدث، �الأق�صام وق�صايا 

�حلدود، فر�ض على �جلهات �الأمنية منع �لف�صاد يف �الأر�ض باأنو�عه
)183-184( وج���وب و�ص���ع خطة �أمني���ة، تنظيم حمل �ل�صالح، حكم م�ص���ادرة �ل�صالح، 
حكم و�صع �ل�صالح يف �لنقاط �لع�صكرية، وبيان �أنه �أمانة م�صمونة، حرمة مترير �أي حمرم 
�رشعا يف �أي منفذ �أمني، وال يجوز للجندي طاعة �آمره بذلك، �لبلدية و�ل�رش�ئب و�لو�جبات، 

وحكم �ختطاف �لنا�ض و�إيد�عهم �ل�صجن، وو�جب �لنا�ض عند نزول مف�صد
)184-185( �ملو�كب �لر�صمية، و�أحكامها، وحرمة �ل�رشعة �لز�ئدة و�لتخويف و�إرعاب 
�لنا����ض، رو�ت���ب منت�صبي �جلهات �الأمنية، و�لعدل فيها، وتوفري ما يكفيهم ومن يعولون بال 

تقتري وت�صييق
)185-186( موؤ�ص�ص���ة �الأم���ن �لغذ�ئي، وبيان �أنها موؤ�ص�صة مفرت�صة قد ال توجد يف دولة 
عل���ى �أهميته���ا، وبيان علة ذلك، و����رشورة وجودها، تعريف �الأمن �لغذ�ئ���ي تعريفا حمققا، 
و�ال�صتدالل عليه، بيان ما هي �ل�رشور�ت �لغذ�ئية؟ �لو�جب على �لدولة توفري �ل�رشوريات 

�لغذ�ئية، حكم ح�صار دولة الأخرى يف �ل�رشوريات �لغذ�ئية
)186-187( �حلاجيات �لغذ�ئية، وبيان �أنها �أربعة �أنو�ع، �لتح�صينات �لغذ�ئية نوعان، 
وبيانه���ا، �حلكم���ة �لبالغة هلل عزوج���ل يف �لن���وع �الأول و�لثاين من �لغ���ذ�ء، وهو �ل�رشوري 
و�حلاج���ي �أن���ه ال يت�ص���ارع �إلي���ه �لف�ص���اد، ب���ل ميك���ن �دخ���اره، وعليه م���د�ر �لق���وت �الآدمي 

و�حليو�ين
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)187-190( م���ا يت�ص���ارع �إلي���ه �لف�ص���اد عو�ص���ه �هلل بجعل���ه �رشي���ع �الإنب���ات، تن���اوب 
�ل�رشوري���ات و�حلاجي���ات، بي���ان �حلكم���ة �ل�صحيح���ة يف ق�رش �لرب���ا على �الأن���و�ع �ل�صتة 
�ل�رشوري���ة، و�ج���ب موؤ�ص�صة �الأمن �لغذ�ئ���ي، توفري �ل�رشوريات تام���ة، وتف�صيل ما يجب 
من �حلاجيات و�لتح�صينات، و�جب �لدولة �تخاذ كافة �لو�صائل �ملو�صلة �إىل �الأمن �لغذ�ئي 
بدرجات���ه �لثالث، وبيان �أكرب �لو�صائل لذلك، موؤ�ص�صة �لنه�صة �ل�صاملة، و�الإحالة على بيان 

�ل�صيا�صات �لت�صع يف �صيا�صات �لدولة )هام�ض(
)190-193( �ملوؤ�ص�ص���ة �لدينية، وبي���ان خدمتها للمق�صد �الأول وهو »حفظ �لدين«، وعلة 
�إيجاده���ا، مهم���ات �ملوؤ�ص�ص���ة �لدينية، و�جب���ات �ملوؤ�ص�ص���ة �لدينية يف ق�صاي���ا �الأمة �لكربى، 
ونه�صتها، ووحدتها، و�لوقوف �صد �لغلو و�لتطرف و�لظلم و�ال�صتبد�د و�لفرقة و�لتنازع، 
موؤ�ص�ص���ة �لرقابة و�ملحا�صبة و�لتقومي، وبيان دليله���ا، وفر�ض متكينها، �ملوؤ�ص�صة �خلدمية، 
وم���اذ� ين���درج فيها، وم���ا تخدم م���ن �ل�رشوري���ات و�حلاجي���ات و�لتح�صيني���ات، �ملوؤ�ص�صة 
�لق�صائي���ة، وواليتها، ووجوب حكمها وفق مقا�صد �ل�رشيعة وقو�عدها ون�صو�صها، كفاية 

�لق�صاة يف رو�تبهم، وتاأهيلهم، ��صتقاللية �لق�صاء
)194-196( �ملوؤ�ص�صة �لنيابية »جمل�ض �لنو�ب«: تعريفه، وعلة �إن�صائه، �لع�صو ونيابته 
ع���ن من؟ نظ���ر هذ� �ملجل�ض �أوال يف رفع �ل�رشر �لعام عن �ل�صع���ب، حرمة �ل�صكوت عن �لظلم 
و�ال�صتب���د�د و�لتحاي���ل �ل�صيا�صي، وجوب �لنظ���ر يف م�صائل �لتعليم وتطوي���ره؛ الأنه �أ�صا�ض 
�لنه�ص���ة، حرمة تلقي ع�صو جمل����ض �لنو�ب �لتوجيهات �ملوؤثرة عل���ى ر�أيه حال �لت�صويت، 
وبيان �صقوط عد�لة من �صنع ذلك، ��صتجالب �خلرب�ء �ملخت�صني �إىل �ملجل�ض يف حال مناق�صة 

�لق�صايا �لتي حتتاج �إىل ر�أي �خلرب�ء
)196-199( يج���ب على �لع�صو در��صة �ملو�صوع �ملط���روح در��صة متاأنية، �لت�صويت �إمنا 
يكون يف غري قو�طع �ل�رشيعة، غياب ع�صو �ملجل�ض، و�أحكام ذلك، وما يرتتب عليه، �إعطاء بدالت 

مالية للجل�صات �لر�صمية، وحكم ذلك، �الن�صحاب من �جلل�صات، جو�ز �لرتجيح باالأكرثية
)200( �صيا�صات �لدولة �خلاطئة و�لر��صدة.

)201-205( بي���ان �أهم �ل�صيا�ص���ات �خلاطئة، �ل�صيا�صة بالظلم و�أنو�ع���ه، �لظلم �لديني، 
�لت�صيي���ق عل���ى �مل�صاج���د، و�ل�صعائ���ر �لديني���ة، و�لعلم���اء، وحك���م من فع���ل ذلك، �إف���ر�د �هلل 
باحلاكمي���ة �أمر قطعي، وم���ا يجب �لن�ض عليه يف �لد�صتور حيال ذلك، �إذن �حلاكم بالردة عن 

�الإ�صالم يوجب خلعه، و�ال�صتدالل على ذلك
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)205-206( �صيا�ص���ات �لظلم �لعام، وحرمة �العت���د�ء على �الأنف�ض بتخويف �أو جرح �أو 
قت���ل �أو �إي���الم �أو �إفقار، �العتد�ء عل���ى �الأمو�ل، وفر�ض �لغر�مات، �العت���د�ء على �الأعر��ض 

و�الإ�صاء�ت �لظاملة يف �أي و�صيلة �إعالمية والأي غر�ض، �لظلم �ملتعلق بحفظ �لعقل و�لعلم
)206-208( �صيا�ص���ة �لف�ص���اد، وتعريفه، وبيان �أنه ال يكون ف�صاد� يف �الأر�ض �إال �إذ� كان 
ظاهرة عامة، و�ال�صتدالل على ذلك، تنوع �حلكم على �ملف�صد يف �الأر�ض، �ل�صلطة �إذ� مار�صت 
�لف�ص���اد يف �الأر����ض حاق بها م���ا يحيق باالأفر�د، والية �ملف�صد يف �الأر����ض باطلة، من �جلر�ئم 

�لتي ميكن ت�صنيفها من �لف�صاد يف �الأر�ض
)208-210( �صيا�ص���ة �لعل���و يف �الأر�ض هي �نحر�ف عن مق�ص���د �لوالية �لعامة وخمالفة 
للعق���د، ومظاهر �لعل���و يف �الأر�ض، �صيا�ص���ة �ال�صتبد�د، وبيان حترميها، وبي���ان نقل �إجماع 
�لعلم���اء عل���ى خلع م���ن ال ي�صاور، �لك���ذب �ل�صيا�صي، وحترمي���ه، وحرمة ت�صديق���ه، و�إعانة 

�ل�صيا�صيني �لكذبة
)210-212( �الإد�رة باالأزمات، وحرمتها، وبيان ت�صنيفها من جر�ئم �لف�صاد يف �الأر�ض، 
وحدها �أحد حدود �حلر�بة، و�جب �ل�صعب يف مو�جهة هذه �ل�صيا�صة، و�آليات ذلك، و�لت�صاور 

يف ذلك مع �لعدول �ل�صادقني و�خلرب�ء، والية �ل�صفهاء، وبيان حترميها، و�إبطالها
)212-215( �لعطايا �ملالية ل�رش�ء �لذمم من �ل�صيا�صات �ملحرمة، وبيان ما ينتج عنه من 
�ملفا�صد، �صيا�صة �لت�صويق �خلاطئ لل�صعب د�خليا وخارجيا مندرجة يف تقوي�ض �ملق�صود من 
عق���د �لوالية، �لو�جب على �ل�صعب حيال ه���ذه �ل�صيا�صة، وبيان ما يرتتب على هذه �ل�صيا�صة 

من �ملفا�صد �ل�صارة بالبالد
)215-219( �الإد�رة ب�صيا�صة �لع�صابة حمرمة �رشعا، وبيان �آلياتها وو�صائلها، و�صور 
ممار�صة �لنظام �لفا�صد لها، �صيا�صة �إيجاد �لند و�ل�صد �صيا�صة خاطئة ظاملة حمرمة خمالفة 

ملق�صد جمع �لكلمة موؤدية �إىل �لفتنة و�ل�رش�ع وبيان ذلك
)219-223( �الرتهان للخارج �أو قوى يف �لد�خل �أمر حمرم يف �ل�رشع، وبيان ما يرتتب 
عل���ى ذلك من �ملفا�صد �خلارجي���ة و�لد�خلية، بيان �أركان �ال�صتخ���الف يف �الأر�ض، ومناق�صة 

�صيا�صة �الرتهان لها، ماذ� يجب على �ل�صعب حيال �الرتهان؟
)223-225( جعل �لوظيفة و�حلقوق تبعا لورقة �ملناطقية و�لفئوية �أمر خارج عن �لعدل 
و�الإح�صان، وبيان ما يرتتب من �ملفا�صد ب�صبب هذه �ل�صيا�صة و�لو�جب حيالها، �صيا�صة �إذكاء 

�ل�رش�ع �لديني، و�للعب بالورقة �لدينية حمرم قطعا، ودليل ذلك، ووجوب مو�جهته
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)225-227( حت���رمي خ�صخ�صة �ملوؤ�ص�صة �الأمنية و�لع�صكرية حلماية �حلاكم ال �ل�صعب، 
و�ال�صت���دالل على ذلك، وبي���ان ما يرتتب على ذلك من �ملفا�صد و�لف�ص���اد يف �الأر�ض، وبيان ما 

يفر�ض ملو�جهة هذه �ل�صيا�صة
)227-229( حت���رمي �ل�صيا�ص���ة بالكذب، وبيان تاأثريها �خلاط���ئ على �ل�صعب، وما يجب 

على �ل�صحافة و�الإعالم و�لعلماء و�خلطباء وكل قادر من بيان ذلك
)229-230( �صيا�صات خاطئة ناجتة عن �ل�صيا�صات �ل�صابقة

)231-235( �ل�صيا�ص���ات �لر��ص���دة للدول���ة، و�أوله���ا �صيا�ص���ة حفظ �ل����رشور�ت �ل�صت 
�لكربى، وما يندرج يف ذلك من م�صائل

)235-238( �ل�رش�كة �لوطنية �حلقيقية �لو��صعة يف �إد�رة �لبالد �صيا�صة ر��صدة مطلوبة 
�رشعا ملا توؤدي �إليه من �مل�صالح �لكثرية، �صيا�صة �لعد�لة �ل�صاملة، وتكافوؤ �لفر�ض، وعد�لة 

�الأجور، و�لعدل �لوظيفي و�جب، �صيا�صة �الإح�صان و�الإكر�م و�لتحفيز و�جلز�ء
)238-244( بي���ان معن���ى �الإح�صان، ووجوب �لتز�م �لدول���ة ب�صيا�صة �الإح�صان يف �إد�رة 
�لب���الد، �لو�صول بالب���الد �إىل مناف�صة �أعل���ى م�صتويات �لقوى �لعاملي���ة يف كافة �ملجاالت �أمر 
مطل���وب �رشع���ا، �لو�صائ���ل �لتكرميية و�لتحفيزي���ة وطلبه���ا �ل�رشعي، على �لدول���ة ت�صجيع 
�لباحثني و�ملخرتعني و�ملبدعني و�ملوهوبني، وتكرمي من هو �أهل لذلك، تكرمي �أ�رش �ل�صهد�ء 
و�ملنا�صل���ني، �لع���الو�ت و�لت�صك���ني �لوظيف���ي و�لقر����ض �حل�ص���ن و�ل�صه���اد�ت و�الأو�صمة 

و�لرتقيات، �ل�صيا�صات �لت�صع للنه�صة �ل�صاملة
)244-248( وج���وب مو�جهة ومعاجلة كافة �ل�صيا�صات �خلاطئ���ة، �صيا�صات �ال�صتنفار 
�لعاجل���ة و�لهامة، وبيان ما ين���درج حتتها من �ل�صيا�صات، �صيا�ص���ة �ال�صتنفار �القت�صادي، 

وو�صع �خلطط و�لدر��صات و�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت للنه�صة �القت�صادية
)248-250( �ال�صتغ���الل �لتام للمو�رد، �مل�صح �ل�صام���ل لال�صتك�صاف �لنفطي و�لرثو�ت 
�لكامن���ة، �ال�صت�ص���الح �لزر�ع���ي، �لتنمي���ة �حليو�نية �ل�صامل���ة، �ال�صتثمار �لبح���ري، �لنقل 

�جلوي و�لربي و�لبحري، �الت�صاالت ��صتثمار� وحتديثا
)251-252( �لنه�صة �لت�صنيعية، �لبنية �ل�صحية، �الأ�صول �ل�رشعية �ال�صتداللية على ما 

�صبق من هذه �ل�صيا�صات
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)253( �لتعددية �ل�صيا�صية
)254-256( بي���ان حك���م �لتعددي���ة �ل�صيا�صي���ة و�رشوطها، حترمي قيامه���ا على م�صاريع 
�صيقة ال تخدم �مل�صالح �لعامة، حكم من ظهرت خيانته �أو ف�صاده من �الأحز�ب و�لتنظيمات 
�ل�صيا�صي���ة، تعريفن���ا للمعار�ص���ة �ل�صيا�صية تعريفا جامع���ا مانعا، و����رشح �لتعريف، وبيان 
حمرتز�ته، بيان ما يجب على �ملعار�صة، حرمة �لتق�صري �أو �لتو�طوؤ �أو �ل�صكوت عن مفا�صد 

�ل�صلطة
)256-258( �رشط �ملعار�صة �ل�صيا�صية �أن تكون بالو�صائل �ل�صلمية، �ملعار�صة �ل�صيا�صية 
لي�ص���ت خروجا عن �جلماع���ة، �لت�صهري باملناك���ر �ل�صيا�صية و�صو�بط���ه، و�جلمع بينه وبني 

�الأو�مر بال�صرت، �حلو�ر بني �ملعار�صة و�ل�صلطة قبل �لت�صهري باملناكر �ل�صيا�صية
)258-259( عل���ى �ل�صلطة و�ملعار�ص���ة حتقيق ما يدعون �إليه م���ن حريات وقبول �الآخر 
وتب���ادل �صلمي لل�صلط���ة د�خل �لتنظيمات وخارجها، حرمة ت�صخي���م �الأمور و�إعطائها فوق 
حجمه���ا، �لقيام بالعدل، �لتنابز �ل�صيا�صي باالألقاب، و�لنميمة �ل�صيا�صية، و�إ�صالح �خلطاب 

�ل�صيا�صي
)259-261( �آلي���ات �لتغي���ري �ل�صعب���ي �ل�صلم���ي، �لعق���د �لد�صتوري، و�لف���رق بينه وبني 
�لربنام���ج، وم���ا يذك���ر يف �لعقد �لد�صت���وري من حقوق �ل�صع���ب وو�جباته، ومنه���ا ما يتعلق 
بحكام���ه رقابة وحما�صبة ومقا�ص���اة، تقومي �ل�صعب للحاكم جائز �رشع���ا، و�ال�صتدالل على 
ذل���ك، �إلقاء �خلطاب �ل�صيا�صي من �لرئي�ض �ملنتخب بع���د فوزه، و�لتاأ�صيل لذلك، بيان �آليات 
�لتق���ومي �ل�صعب���ي للحاك���م �صمن �لد�صت���ور دفعا ملف�ص���دة �لتنازع، �لبدء بالل���ني ولو ملكرث يف 
�لف�ص���اد، ومن �للني �الإ����رش�ر �إال ملن ظلم، �أعظم �جلهاد كلمة حق عن���د �صلطان جائر، وبيان 

معنى »عند«، ترك �لت�رشيح بظلم �حلاكم �جلائر عالمة على كرثة �ل�رش يف �الأمة
)261-263( حرم���ة ت�صدي���ق �لنظ���ام �ملف�صد يف �الأر����ض، و�إعانته، �آلية �عت���ز�ل �ل�صعب 
حلكام���ه �ملف�صدي���ن ومقاطعته لهم، �ملقاطع���ة �لع�صكرية و�ملجتمعي���ة و�القت�صادية، ��صتقالة 
�حلاك���م ولو كان ببيعة م�رشوع���ة حقنا للدماء وتقدميا مل�صلحة �ل�صعب، �ختيار جلنة حتكيم 
يف �ص���اأن �حلكام عند �لتنازع، �إذ� جاعت �أ�رشة فلها �لذهاب �إىل باب �حلاكم و�ملر�بطة هناك، 
و�لدلي���ل عل���ى ذلك، �إذ� ظل���م �حلاكم �صخ�صا ومل ين�صف���ه وجبت ن�رشت���ه، �ملنظمات �ملدنية 

وحكمها، �حلاكم فرد يف �صمان �الإتالفات
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)263-268( لل�صعب حما�صبة �حلاكم جهار�، لل�صعب �تخاذ �آليات �لتغيري �ل�صلمي لدفع 
�ملنك���ر، و�ال�صت���دالل على ذلك، �أهم مظاهر �آلي���ات �لتغيري �ل�صلمي، �ملظاه���ر�ت و�مل�صري�ت، 
تعريفه���ا تعريفا جامعا مانع���ا، و�رشح ذلك، �الأ�صل يف �ملظاهر�ت �جل���و�ز، و�ال�صتدالل على 
ذل���ك، ح�ص���ول �الإتالفات يف �ملظاه���ر�ت، ك�صف مف�صد تعمد �لتخري���ب يف مظاهرة، من �أتلف 
�صيئ���ا �صمن���ه �صخ�صيا ح���ال مظاهرة �أو غريه���ا، حرمة �إخر�ج �ملظاه���ر�ت لن�رشة ظامل �أو 

لفتنة �أو �لتفاف على �ل�صعب
)268-271( �العت�صامات وتعريفنا لها مبا مييزها عن غريها، و�الأ�صل فيها �الإباحة، ال 
جت���وز �العت�صامات �إال بعد تبني حقيقة �الأمر بجالء، حرمة �العت�صامات �إن كانت للمعاندة 
و�ملناكف���ة، �أنو�ع �العت�صام���ات، �العت�صامات �لطالبي���ة، وبيان حكمه���ا وتق�صيمها، قاعدة 
�العت�صام���ات و�الإ�رش�ب���ات و�أخو�ته���ا، �عت�ص���ام �الأج���ر�ء و�ملوظف���ني، وقاع���دة ذلك، كل 

�عت�صام لالإيفاء ببنود �لعقد فهو م�رشوع على �الأ�صل
)271-274( �العت�صام���ات و�الإ�رش�ب���ات للمطالب���ة بزيادة �لر�تب، �أن���و�ع �الإ�رش�بات 
و�العت�صام���ات لالأج���ر�ء و�ملوظف���ني، �الإ����رش�ب و�العت�صام يف �ملجال �لطب���ي، قو�عد هامة 

�صابطة مل�صائل �الإ�رش�بات و�العت�صامات بالن�صبة لل�رشر
)275-279( �لع�صيان �ملدين، وتعريفنا له تعريفا جامعا مانعا، و�رشحه، بيان من جتب 
طاعته مطلقا ومقيد�، �رشح حديث »من جاهدهم بيده فهو موؤمن«، وبيان مر�تب �ال�صتطاعة، 
فقه حديث »لو �أن �لنا�ض �عتزلوهم«، �لتفريق بني �حلاكم �لعا�صي و�الآمر باملع�صية، خروج 
�جلماع���ة ككل على �حلاك���م وخروج �رشذمة من �جلماعة على �جلماعة، وبيان ذلك، وخروج 

�حلاكم عن �إر�دة �الأمة
)280( �لعالقات �لدولية و�ل�صيا�صات �خلارجية

)281-284( �الأ�ص���ل دعوة غري �مل�صلمني ال قتالهم، و�الأ�صل �ل�صالم ال �حلرب، �الأ�صول 
�ل�صت���ة �لتي تقوم عليها �لعالقات و�ل�صيا�صات �خلارجي���ة، ��صتنبطناها بالتتبع و�ال�صتقر�ء 
م���ن �لن�صو�ض و�ملقا�ص���د و�لقو�عد، وه���ي تعاونية، تبادلي���ة، �صلمية، مثلي���ة، عادلة، وهذه 
ه���ي �الأ�ص���ول، و�أما �لقتالية فهي ��صتثناء عند �لعدو�ن، و����رشح ذلك كله باالأدلة، م�رشوعية 
�لتع���اون ب���ني �لدول ر�صميا و�صعبيا ويف كل �ملجاالت، �لعالقات �لتبادلية و�لفرق بينها وبني 
�لتعاوني���ة، �لعالق���ات �ل�صلمية وبي���ان �أنها �أ�صل، و�ال�صت���دالل على ذلك، �لعالق���ات �ملثلية، 

و�ال�صتدالل على ذلك من �لن�صو�ض
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)284-288( ال يل���زم م���ن ك���ون �لدولة دولة ح���رب �أن �صعبها كذلك، ب���ل عامة مو�طنيها 
وقاطنيها �أهل �صلم، وبيان ذلك و�ال�صتدالل عليه، �لعالقات �الأمنية وتق�صيم �الأنظمة �إىل �صتة 

�أق�صام، �أنظمة �حلرب غري �ملعاهدة، و�الآليات �لثمان للتعامل معها
)288-290( �أنظم���ة �حل���رب �ملعاهدة، �أنظم���ة �ل�صالم �ملحايد، �أنظم���ة �ل�صالم �ملنا�رش، 
دول �ملتاركة �أو �ل�صالم على �الأ�صل، �أنظمة �ل�صالم �مل�رشوط، �لعالقات �لعامة، �لدخول �إىل 

بالد �الإ�صالم، �ل�صو�ح و�لزو�ر و�لتجار وغريهم، �جلا�صو�ض، وحكمه
)290-292( حرم���ة �إي���ذ�ء �لد�خل���ني �إىل بالد �الإ�صالم باأم���ان، �للج���وء �ل�صيا�صي، منع 

��صتهد�ف �ل�صفار�ت و�ل�رشكات �الأجنبية و�مل�صالح يف بالد �مل�صلمني، �لعالقات �لدينية
)293-295( حك���م معاه���دة �لت�صل���ح، وج���وب وح���دة دول �جلزي���رة �ل�صب���ع و�لع���رب 

و�مل�صلمني، وجوب �حلفاظ على �لوحدة �ليمنية
)295-299( حمكم���ة �لع���دل �لعربي���ة و�الإ�صالمي���ة و�لتحاك���م �لدويل، وج���وب �مل�صاعي 
�لعربية و�الإ�صالمية لف�ض �لنز�عات �لد�خلية بني دولهم، �للجوء �إىل �لتحاكم �لدويل، �الأ�صل 
في���ه �ملن���ع، و��صتثناء حالة �ال�صطر�ر عند تيقن �لعدل، و�ال�صت���دالل على ذلك، حرمة ت�صليم 

�مل�صلمني ومو�طني �لدولة حتت �أي م�صمى
)301( فقه املال العام

)302-303( تعري���ف �مل���ال �لعام تعريفا جامعا مانعا و�رشح���ه، �الآليات �ل�صبع حلفظ 
�ملال �لعام

)303-308( ح����رش �أن���و�ع �مل���ال �لعام يف �أحد ع����رش نوعا باال�صتق���ر�ء و�لتتبع، مو�رد 
�لدولة، �ملو�رد �الأربع���ة �لكربى للدولة، �إير�د�ت خزينة �لدولة، و�أنو�عها، �الإير�د بالفر�ض 
�ل�رشع���ي، �الإي���ر�د باالإيجاب �لر�صمي، حك���م مقاولة �ل�رش�ئب و�جلم���ارك ودخول �لدولة، 

�الإير�د بالر�صوم مقابل �خلدمة
)308-309( �ملورد �لثاين للدولة: �لرثوة �جلغر�فية، وبيان معناها، وما ت�صمل هذه �لرثوة، 
�ملورد �لثالث للدولة: �لرثوة �لقومية، وبيان معناها، و�الإحالة على �رشحها يف �الأبو�ب �ملالية، 

�ملورد �لر�بع للدولة: �لرثوة �ال�صتثمارية، و�الإحالة على ب�صطها يف فقه �ملال و�القت�صاد
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)309-311( �الأح���كام �لعامة للم���ال �لعام، بيان من يلي �لوالية �ملالي���ة، بيع �ملال �لعام، 
و�رشوط���ه، و�أج���رة �ل�صعاي���ة، حرم���ة �لكمي�صن �لت���ي تدفعها �جله���ات �لر�غب���ة يف �ل�رش�ء 
الأ�صخا����ض نافذين، حرمة بيع �مل���ال �لعام باأقل من �صعر مثله، وبيان ذلك، �إذ� �أبرم �لعقد يف 

�ملال �لعام مع �ل�رشر �لفاح�ض فهو باطل ال يلزم �ل�صعب وال �لدولة
)311-314( �الإقر�����ض من �ملال �لعام، و�آلية ذل���ك، و�رشوطه �خلم�صة، حكم �القرت��ض 

بالربا لبناء م�صكن �أو �رش�ء �صيارة، ومناق�صة وحتقيق �مل�صاألة
)314-316( �مل�صاري���ف �الإد�ري���ة على �لقر�ض، �الإقر��ض من �مل���ال �لعام لدولة �أخرى، 
وبيان عدم �خت�صا�ض �لرثو�ت باحلدود �ل�صيا�صية بني �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، �إقر��ض 

دولة م�صلمة لدولة كافرة
)316-320( رهن �ملال �لعام، وبيان حرمة رهن �لرثو�ت �ل�صيادية، حت�صيل �ملال �لعام، 
وم�صائل���ه �ملتعلق���ة به، من عجز عن دف���ع �ملقرر للدولة، تبديل �ملال �لع���ام، �رشقة �ملال �لعام 

و�ختال�صه ونهبه
)320-323( �صمان من �أتلف �صيئا من �ملال �لعام، وبيان ذلك، �ال�صتعمال �الآمن للمال �لعام، 
وبيان ذلك بيانا �صافيا، �لتوزيع �لعادل للمال �لعام، ومر�عاة �ل�رش�ئح �ل�صعيفة، و�ملت�رشرين
)324-326( دع���م مهن �أ�صحاب �لدخل �ملحدود و�ل�رش�ئ���ح �لفقرية و�ملحتاجة من �ملال 
�لع���ام، ومنع كب���ار �ملالك، دعم �لو�صائ���ل �ملعي�صية ل�رش�ئح حمدودة �لدخ���ل، دعم �مل�صاريع 
�الإنتاجية، دعم �ل�رشور�ت �ملعي�صية، �لغذ�ئية، و�ل�صحية، و�لتعليمية، و�مل�صتقات �لنفطية

)326-328( �لع���دل يف توزي���ع �لرثوة و�لبني���ة �لتحتية بال مناطقي���ة �أو فئوية، �لكفاالت 
�الجتماعي���ة، �لعدل يف توزيع �لدرجات �لوظيفي���ة، �إكر�م موظفي �لدولة مدنيني وع�صكريني 
من �ملال �لعام، رعاية �أ�رش �ل�صهد�ء و�ملنا�صلني من �ملال �لعام، دعم �لبحث �لعلمي و�الخرت�ع 

و�لت�صنيع، ��صتثمار �ملال �لعام
)329( فقه ن�ضو�س ال�ضمع والطاعة

)330-332( �الأم���ر بطاع���ة �أويل �الأم���ر، و�رشوط ذلك، �الأنو�ع �خلم�ص���ة �لذين ي�صح �أن 
يطل���ق عليه���م »�أولو �الأمر«، �لن���وع �الأول: ر�أ�ض �لدولة، طرق �لو�ص���ول �إىل �حلكم و�لوالية 
�لعام���ة �الأوىل وح�رشه���ا يف �صت طرق، وبيان �مل�رشوع منه���ا و�ملحرم، �لرت�صيح �لتو�فقي، 

ودليله، تر�صيح �حلاكم �ل�صابق ومو�فقة �لنا�ض، ودليله
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)332-334( والية �لعهد من �حلاكم �ملر�صي �ل�صابق، ودليله، �لفر�غ �لد�صتوري، وحكم 
م���ن وىّل نف�ص���ه حينئذ، وتف�صي���ل ذلك، �لو�صول للحك���م بالقوة �مل�صلحة حم���رم، وتف�صيله، 

وبيان �أحكامه، �لنوع �لثاين من �أويل �الأمر
)334-338( �لن���وع �لثال���ث من �أويل �الأمر، وهم �أولو �الأم���ر �ل�صعبي و�ملجتمعي، �لنوع 
�لر�بع: �أولو �الأمر �لديني، وهم �لعلماء، �لنوع �خلام�ض: �لوالية �خلا�صة، حدود طاعة ويل 
�أم���ر �مل�صلم���ني، وبيان �أنها يف ثالثة �أمور ال ر�بع لها، و�ال�صتدالل على ذلك مبا ي�رش �لناظر، 

تعطل طاعة �حلاكم، وبيان ذلك يف م�صائل
)338-341( �مل�صاأل���ة �الأوىل: ال طاع���ة حلاك���م كافر �أو منافق وتف�صي���ل ذلك و�ال�صتدالل 

عليه، وبيان حتقق هاتني �ل�صفتني فيه
)341-342( �مل�صاأل���ة �لثانية: ال يط���اع مطلقا من غلب عليه �لف�صاد، و�ال�صتدالل على ذلك 

مبا فيه مقنع
)342-345( �مل�صاألة �لثالثة: ال طاعة ملن مل يقم كتاب �هلل، �مل�صاألة �لر�بعة: ال طاعة لنظام 
�أهل���ك �ل�صع���ب، و�ال�صتدالل علي���ه، و�رشح حديث »ه���الك �أمتي«، �مل�صاأل���ة �خلام�صة: �حلاكم 

�ملنحرف عن �مل�صلحة �لعامة، و�رشح حديث »ال تكن لهم جابيا«، وبيان �لفقه �ملعا�رش
)345-346( �مل�صاأل���ة �ل�صاد�صة: �حلاكم �لكذ�ب �ملنحرف عن �إر�دة �الأمة، و�رشح حديث 

»�صيكون عليكم �أمر�ء«، �مل�صاألة �ل�صابعة: طاعة �أويل �الأمر يف حال �لتنازع
)346-349( �مل�صاأل���ة �لثامنة: ال طاعة مل���ن مل يطع �هلل ور�صوله بالن�ض، �مل�صاألة �لتا�صعة: 
خمالف���ة �حلاكم �لعق���د �لد�صتوري بينه وب���ني �ل�صعب، وم���ا ينبني عليه، �مل�صاأل���ة �لعا�رشة: 
�حلاك���م �إذ� ظلم و�متنع عن �الإن�صاف م���ن نف�صه، �مل�صاألة �حلادية ع�رشة: �حلاكم �مل�صلح يف 
�الأر����ض �إذ� �أمر مبا ه���و مع�صية، �رشط بقاء �لطاعة �أال تكون �ملخالف���ات �لتي �أمر بها تعود 

على �الأ�صول �ل�رشعية و�لد�صتورية باالإبطال
)349-351( قو�ع���د �ل�صرب على �حلاكم، وبيان ذل���ك بالتتبع للن�صو�ض �ل�رشعية وعلله 
وقو�ع���ده، �ل�ص���رب �ملاأمور ب���ه يف �لن�صو�ض على ثالثة معاٍن باال�صتق���ر�ء، حكم �لنوع �الأول 
م���ن �ل�صرب، وه���و �ل�صرب على �لظامل وف�ص���اده يف �الأر�ض، وبيان م���دى مو�فقته للن�صو�ض 

و�الأ�صول، ن�رشة �مل�صت�صعفني فر�ض
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)352-354( ال يهاجر �صعب م�صلم الحتالل، بطالن زيادة »ولو جلد ظهرك«، حكم �لنوع 
�لث���اين من �ل�ص���رب، وهو �صرب �الأنبياء و�لر�ص���ل، و�ال�صتدالل عليه، حك���م �لنوع �لثالث من 

�ل�صرب، وهو ترك �خلروج على �حلاكم �لغالب �صالحه يف �الأر�ض
)354-358( فق���ه �أحادي���ث �ل�ص���رب على �حلاك���م، حديث »�صرتون بعدي �أث���رة« وفقهه، 
حدي���ث »من ر�أى م���ن �أمريه ما يكره«، حديث »م���ن �أنكر فقد �صلم«، حدي���ث »�صيكون عليكم 
�أم���ر�ء ي�صاأل���ون حقهم«، حدي���ث »�أال ننازع �الأمر �أهله«، بيان قو�عد عل���م �الأ�صول و�إعمالها 

للجمع بني �لن�صو�ض، وبيان عني �لعلة وجن�ض �لعلة، وتاأثري�ت ذلك على �حلكم �ل�رشعي
)359( فقه املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية والأمنية

)360-363( �إن�ص���اء �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية و�الأمنية فر�ض عل���ى �ل�صعب، وهو على �لدولة 
، وكل ما تعلق باإن�صائها من �لو�صائل فهي و�صيلة مفرو�صة، بيان وجوب �الأخذ بو�صائل  عينيٌّ
�لع����رش وتقنيات���ه �لع�صكري���ة، وبيان �إث���م والة �الأم���ر �إن ق�رشو� يف �الإع���د�د �ال�صرت�تيجي 
�ملو�ك���ب لقوى �لع�رش، ك�صف مو�قع �لت�صنيع �لع�صكري و�أ�رش�ره، �ملعاهد�ت �لدولية ملنع 
�لت�صل���ح، وبي���ان وجوب منع �لت�صلح �لنووي على �لعامل �أجم���ع؛ الأنه من �لف�صاد يف �الأر�ض، 
وبيان حترمي منعه على دوٍل وترخي�صه لدول، وبطالن ذلك، �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية ملك لل�صعب 

ال لفئة وال حلزب، �لتعيني يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية بالكفاءة
)363-368( تدوير �ملنا�صب يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية، �الإلز�م باإقامة �ل�صلو�ت و�ل�صعائر 
يف �ملع�صكر�ت و�ملو�قع، �لزي و�لهند�م �لع�صكري، و�ل�صار�ت و�الأو�صمة و�لرتب، �خلدمات 
�لع�صكري���ة و�لدوري���ات، �لعدل يف �لرتقيات و�حلق���وق، تعيني �لقي���اد�ت �لع�صكرية ال يجوز 

بالقر�بة و�ملناطقية بل بالكفاءة
)368-372( �جل���ز�ء�ت �لع�صكرية، �خل���روج من �ملع�صكر وقت �حلجز، ت�صليم �لرو�تب 
يف وقتها �ملحدد، وحرمة �ال�صتقطاعات بال حق، وجوب �إي�صال حقوق �جلي�ض كاملة، حرمة 
�لتغطي���ة على �لف���ر�ر، كتمان �الأ����رش�ر �لع�صكرية، �لعه���د �لع�صكرية، �مل�ص���او�ة يف �حلقوق 

و�لو�جبات �لع�صكرية
)372-375( �ملحاكم �لع�صكرية وحكم �حلب�ض لالأفر�د، رعاية �جلرحى و�أ�رش �ل�صهد�ء، 
وبيان �أن عالج �جلرحى على ح�صاب �لدولة وتعليل ذلك، و�ملنع من �إ�صعاف �أنا�ض �إىل خارج 
�لدولة �أو �إىل �أماكن عالية �لتقنية و�أمثالهم يف �جلرح و�ل�رشر ال يفعل بهم ذلك، قو�ت �الأمن 
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و�ل�رشط���ة و�أجه���زة �ملخابر�ت، �ل�رشطة و�الأم���ن و��صتعمال �ل�صالح و�إره���اب �ملو�طن، ما 
يحرم يف �لتحقيق مع �ملتهم

)375-379( �ل�صج���ون �ل�صيا�صي���ة، حرم���ة �لتن�ص���ت و�لتج�ص����ض على �ل�صع���ب، �لنقاط 
�الأمني���ة و�لع�صكرية، حرمة وج���ود طبقية م�صلحة وحكم حمل �ل�ص���الح، �لتعبئة و�لتوجيه، 

حرمة جعل ��صم رئي�ض �أو ملك �أو زعيم بجانب ��صم �هلل يف �ل�صعار�ت
)379-383( �جلنائ���ز �لع�صكري���ة، وج���وب �الهتم���ام بالرم���ي طوي���ل �مل���دى و�ملتو�صط 
و�لق�ص���ري، �ص���الح �جل���و، وتقنياته، ووج���وب حت�صيلها، �ص���الح �لبحرية، وبي���ان �أهميته، 
ووجوب �متالكه، �لعدل يف رو�تب �لقو�ت �مل�صلحة و�إكر�مهم، وبيان عظيم جهدهم، �لتقاعد 
�أو �ال�صت�صه���اد �أو �الإعاقة، وبيان �إعطاء �لر�ت���ب فيها بال خ�صم، وبيان ذلك، وجوب �إن�صاء 

حلف ع�صكري عربي و�إ�صالمي موحد
)383-387( جتنيد �ملر�أة يف �ل�رشطة �لن�صائية، جتنيد �الأطفال، �تفاقية �الأمن و�ال�صتقر�ر 
�لعادلة و�ملهيمنة و�لفرق بينهما، و�لقو�ت �مل�صرتكة وحكمها، ال ت�صقط �ل�صالة على �جلندي 

يف �أمن وال خوف، ورخ�ض �لعباد�ت، �أذكار �ملقاتل، �لفر�ر من �خلدمة �لع�صكرية
)389( فقه املوؤ�ض�ضة التعليمية والرتبوية

)390-397( تعري���ف �لرتبي���ة تعريف���ا من خالل مالحظ���ة مفرد�ت ما تق���وم به، و�رشح 
ذلك، �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية و�لرتبوية، وفر�ض �إيجادها، وتعريفها، �رشوط من يدير �ملوؤ�ص�صة 
�لتعليمية، وتف�صيل ذلك تف�صيال و��صحا، م�صادر �لرتبية، �الأم �أول م�صادر �لرتبية، وبيان 

مهمات و�جباتها، �لو�لد من �أول م�صادر �لرتبية، وو�جباته
)397-404( �لرتبي���ة �ملجتمعي���ة، ومعناها �ل�صام���ل، و�صورها، وتف�صي���ل ذلك، جمانية 
�لتعليم، �صن �لتعليم و�لرتبية، وحق �لتعليم للجميع، �أركان �لتعليم و�لرتبية، �لركن �الأول: 
�ملنه���ج، �رشوط من ي�صع �ملناهج، تعلق �ملناهج بخدمة �ملقا�صد �ل�صتة �لكربى، وكل ما يقيم 
�لنه�صة �ل�صاملة، حرمة تخريب وتدمري �ملناهج و�لتاآمر عليها، �أع�صاء جلنة �ملناهج، وجوب 

و�صع خطة �ملناهج، ووجوب �لتز�مها
)404-410( تهمي�ض �ملو�د �ل�رشعية �أو �لتكنولوجية �أمر منكر �رشعا، وجوب تدري�ض قطعيات 
�ل�رشيعة، بيان قطعي���ات �ل�رشيعة، �لتاأهيل �ل�رشعي للعلماء �لعدول، در��صة علوم �لتكنولوجيا 

�ملعا�رشة مق�صود �رشعي لال�صتخالف، ال يجوز ��صتثمار �لعلوم للف�صاد يف �الأر�ض
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)410-413( وجوب تدري�ض علوم �لت�صنيع، علوم �لعقائد و�لتوحيد و�الإميان، علم �للغة، 
ت�صتي���ت �لعل���وم و�ملعلومات �صيا�صة خاطئة، توف���ري كتب �ملنهج قبل ب���دء �لدر��صة م�صلحة 

�رشعية معتربة، جمانية �لكتب �ملدر�صية
)413-417( �لركن �لثاين للعملية �لتعليمية: �ملدر�ض، حقوق �ملعلم، وو�جباته، وينح�رش 
ذلك يف �صبعة �أمور، لزوم تاأهيل �ملعلم تاأهيال تاما، �جلامعات و�ملعاهد �لعلمية لتاأهيل �ملعلمني، 

�لكفاية �ملالية �لعادلة للمعلم، وحرمة بخ�صه وغبنه �ملايل و�ملادي، وبيان ذلك بيانا �صافيا
)418-420( �إك���ر�م �ملعلم وم���ا ي�صمل ذلك، يجب على �ملعلم حت�ص���ري �لدرو�ض، �خل�صم 
من �لر�تب عند �لتفريط بو�جبات �لعقد، و�رشوط ذلك، �لو�جب على �ملعلم �لتدري�ض �ملفهم، 

متابعة حت�صيل و�صلوك �لطالب
)420-422( �الإد�رة �لرتبوي���ة و�لتعليمي���ة، �لدو�م �الإد�ري، �رشية �الختبار�ت، وحرمة 

�لغ�ض وبيع �لوثائق و�ل�صهاد�ت زور�، وحما�صبة �ملتورطني، غياب �ملوظف و�ملعلم
)422-426( �لرك���ن �لر�ب���ع للعملي���ة �لتعليمي���ة: �لطال���ب، ح���ق �لتعليم م����رشوع للذكر 
و�الأنثى، �حلملة �الإعالمية للتعليم، �لنفقة �لتعليمية، �لزي �ملدر�صي، �لزي �ملدر�صي للبنات، 

مد�ر�ض �لطالبات، ومد�ر�ض �لطالب، �لطابور، حتية �لعلم
)426-432( دخول �لف�صل، �لقيام للمعلم، وحكمه، م�صائل طالبية وتعليمية وتربوية يف 
�لف�ص���ل، مناق�صة �لطالب، و�لو�صائل �لتعليمية، و�أ�صولها، عقوبة �لطالب، م�صجد �ملدر�صة، 
�آد�ب عامة يف �ملدر�صة، كالت�صجري، وحمالت �لنظافة، و�الهتمام بجدر�ن �ملدر�صة و�أثاثاتها، 

ودور�ت �ملياه
)432-434( نظاف���ة �لطالب، و�لعناي���ة بال�صحة �ملدر�صية، ت�صجي���ع �لطالب وحتفيزهم 

وتاأهيلهم، �لتعليم �لفني، مد�ر�ض �لتحفيظ و�ملعاهد �ل�رشعية ومر�كز �لعلم و�الأبحاث
)435( فقه املجتمع املدين والقبيلة

)436-442( متهي���د ال بد منه يب���ني تكوينات �ملجتمع ون�صوئه و�رش�ئح���ه، �ل�صكن وبيان 
وجوب���ه ل���كل �إن�صان كح���ق �إن�صاين، وال يجوز ت���رك �إن�صان بال �صكن بتمل���ك، �أو ��صتئجار، �أو 
تربع، وتف�صيل ذلك، و�ال�صتدالل عليه، �مل�صكن وطهارته ونظافته و�لعناية به وبجميع �أثاثه
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)442-446( �لبناء ومو��صفاته، �لنزوح و�لنقلة من مكان �إىل �آخر و�أحو�لها و�أحكامها، 
ي����رشع ُبْع���د �ل�صكن عن �أماك���ن �الأ����رش�ر و�الأق���ذ�ر و�لكيماويات وخط���وط �ل�صغط �لعايل 
و�مل�صانع �لنووية و�الإ�صعاعات، �لتو�صط يف �لبناء و�لزينة و�الأثاث، �صجر �لزينة و�للوحات 
�لطبيعية و�ملجال�ض �الإفرجنية و�لعربية، جمل�ض �ل�صيوف، و�ملطابخ، ودور�ت �ملياه، وغرف 

�لبنات و�الأوالد
)446-450( �أحكام دخول �لبيوت، و�ال�صتئنا�ض، و�ل�صالم، وحرمة �لنظر قبل �لدخول، 
وحك���م م���ن نظ���ر من �صق �أو ثق���ب يف �لباب، �أدب ق���رع �جلر�ض �أو �لب���اب، �جللو�ض و�آد�به، 
�ل�صالة يف بيت �لرجل، و�لقعود على مكرمته، وجود منكر قطعي يف �لبيت، �ملجال�ض باالأمانة، 

�جلو�ر، وحقوقه، وعظيم عر�صه وماله ودمه، وحرمة غيبته وخيانته
)450-453( �لرقاب���ة �ملجتمعي���ة، �لتخطي���ط �لعم���ر�ين من �مل�صالح �لعام���ة، وبيان دفع 
�الأ�رش�ر و�الأقذ�ر ومياه �ل�رشف بعيد�، وتنظيم �ل�صو�رع ومقايي�صها بح�صب جغر�فيتها، 
وم���دى خدمتها �ملجتمعية، �ملرور يف �لطرق���ات مقيد ب�صالمة �لعاقبة، �حلفاظ على �ل�صو�رع 
�لعامة ونظافتها، لكل بيت حق ي�صمى »حرمي �لد�ر«، �حلفر يف �لطريق �لعام، بناء �ملتنف�صات 

و�حلد�ئق و�لنو�دي، منظمات �ملجتمع �ملدين
)453-456( �ل�صلط���ة �ملجتمعي���ة �لك���ربى، �ملجتم���ع �ل�صيا�ص���ي �أو �ل�صلط���ة �ملجتمعي���ة 
�ل�صيا�صي���ة، وبيان �حلري���ات �ل�صيا�صية يف �ملجتمع، و�الأن�صط���ة �ل�صيا�صية �ملجتمعية، �الأمن 

�ملجتمعي، ووجوب �لتعاون على توفريه، �الإبالغ عن �لف�صاد يف �الأر�ض وجتاوب �لدولة
)456-460( �ملجتم���ع و�ل�صعائر �لكربى، بناء �مل�صاجد، حترمي جعل �لت�صجيل �ل�صوتي 
ل���الأذ�ن عو�ص���ا ع���ن �مل���وؤذن، �ملجتمع و�ص���الة �جلماعة، قف���ل �ل�صماع���ات �خلارجي���ة �أثناء 

�ل�صلو�ت، �لتربع ملحتاجني، �الحتفاالت و�لندو�ت
)460-465( �لغ���رية عل���ى �الأعر��ض، وحمارب���ة �الإ�صاعة و�لقيل و�لق���ال، من �لو�جبات 
�ملجتمعي���ة، �لتكاف���ل �ملجتمعي، �الإعان���ات و�الإغاثات �أمور مطلوبة �رشع���ا، �ل�صدق و�لوفاء 

وحفظ �الأمانات و�جبات، �لعز�ء و�ملاآمت
)465-470( ظاه���رة �لث���اأر، حترمي ظلم �مل���ر�أة، ووجوب �لعدل معه���ا و�إيتائها حقوقها، 
�لت�صني���ف �جلاهل���ي للمجتمع ك�صي���د وقبيلي وخ���ادم، �أو �ملناطقي، كله م���ن �جلاهلية، ومن 
�صف���ات �لقطي���ع �حلي���و�ين ال لالإن�صان �ل���ذي كرمه �هلل، وبي���ان خمالفته للق���ر�آن، �لكفاءة يف 
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�ل���زو�ج، وبي���ان ت�صاوي �لن�ص���اء، ونظمنا الأنو�ع �لكف���اء�ت و�ملذ�هب نظم���ا جامعا من بحر 
�لرجز، وبيان �ملذ�هب �لقدمية و�حلديثة فيه، �لعادة �ملجتمعية �ملنكرة وهي �حللف بالطالق

)470-475( �أكل �الأوق���اف، �الأح���كام �لقبلي���ة، وتعريف �لقبيل���ة، ال تفا�صل بالن�صب وال 
بالقبيل���ة، م�صاي���خ �لقبائل من ه���م؟ ومهماتهم، �لبت يف �لق�صايا �لقبلي���ة وعدم تعليقها، ردع 
�ملف�صدي���ن، ومنع قط���اع �لطرق، و�ل�رش�ق، وحرم���ة �إيو�ء �لقتلة، �لقي���ام بالق�صط، وحرمة 
�ملجام���الت، حفظ وثائق �لنا�ض، ردع �ملبطلني، �ملر�فق���ون و�مل�صاورون، حرمة قيام م�صايخ 
�لقبائ���ل بال�صغ���ط عل���ى �لنا�ض يف �النتخاب���ات للتاأثري عليه���م، �الأمر بال�صل���و�ت و�لزكو�ت 

و�إقامة �مل�صاجد، حماربة �ل�صحرة و�مل�صعوذين
)475-480( �حلف���اظ عل���ى �لع���اد�ت �لقبلي���ة �حل�صنة وم���كارم �الأخ���الق، وحرمة �لد�ض 
و�لنميم���ة و�لفتنة و�لوقيعة يف �الأعر��ض، قطع �لطري���ق و�لقطاعات �لقبلية، حكم �لزو�مل، 
�ل�صياف���ة و�الأعر�����ض، �إجابة �لدع���وة، وجود منك���ر�ت قطعية يف �لعر����ض، حرمة �الإ�رش�ف 
يف �ملظاه���ر و�ل�صكلي���ات و�لنفقات، ����رشب �ل�صالح �لثقيل يف �الأعر��ض حم���رم، �إعالن �لنكاح 

و�رشب �لدف و�لربع و�لزو�مل يف �الأعر��ض، حكم �لهجر و�لعقر
)481( فقه البيئة وال�ضحة العامة

)482-485( تعريفنا للبيئة، و�صع �هلل �الأر�ض ومنافعها للنا�ض، حرمة �الإف�صاد يف �الأر�ض 
وحل���وق �لعقوبات �الإلهية جر�ء ذلك، حفظ �لبيئة م���ن �الأجنا�ض و�الأقذ�ر و�الأ�رش�ر و�جب 
يف �جلمل���ة، �ملي���اه و��صتعمالها وحرمة تلويثه���ا و�آد�ب ��صتعمالها �رشبا وغ�صال و��صتعماال، 
�ل����رشف �ل�صح���ي، و�إبعاده عن �لبيئ���ة، و�آد�به، وو�صع �ملخلفات، �حلف���اظ على �ملتنف�صات 

و�حلد�ئق و�الأماكن �لعامة، �لت�صجري، وم�رشوعيته، وحكم ��صتري�د �ملو�د �ل�صارة
)485-488( �حلرث و�لن�ص���ل، و�حلفاظ عليه، و�ملنع من �إف�صاده، وبيان ذلك، و�صوره، 
تنظي���م �ل�صيد، وتقنني �صيد �الأمه���ات، وبناء �ملحميات �لطبيعية، حقوق �حليو�ن و�صحته، 
و�ملن���ع من �إيذ�ئ���ه و�لعبث به، �لطي���ور وتعهد �صحته���ا، و�صحة �حليو�ن���ات، دفع �ل�رشر 

�ملوؤذي
)488-491( �الأمر�����ض �ملعدي���ة و�لوبائي���ة و�حلج���ر �ل�صح���ي، وبيان فق���ه �لن�صو�ض، 
و�جلم���ع بينه���ا، وتق�صي���م �الأمر�����ض �إىل �أربعة �أق�ص���ام، وبيان حكم كل ق�ص���م، �حلفاظ على 

�لهو�ء و�الأوزون وتوفري �لوقود �ل�صديق للبيئة
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)493( فقه املرور وال�ضري
)494-500( �لتو�ص���ط يف �ل�ص���ري، �صف���ة لعباد �لرحمن، ومنع �ل�رشع���ة �لز�ئدة، �لقيادة 
ببط���ر وتفحيط ممنوعة �رشعا، قو�نني �ملرور و�إ�صار�ت���ه ملزمة، حو�دث �ملرور و�أحكامها، 
غر�م���ات �ملخالفات، رخ�صة �ل�صائق، جتديد �لرخ�ص���ة و�أحكامها، غر�مات تاأخري �لتجديد، 
حتدي���د �ص���ن �ل�صائ���ق، لوح���ات �أرق���ام �ل�صيار�ت، ����رش�ء �للوح���ات باأرقام ممي���زة، كو�بح 

�ل�صيار�ت، و�أدو�ت �ل�صالمة، و�حلموالت �لز�ئدة
)500-503( �الأمور �مل�رشوعة يف �لركوب، دعاء �لركوب، وبيان م�رشوعية قوله ح�رش� 
و�صف���ر�، وجري���ان هذ� �حلك���م يف و�صائل �لنق���ل �حلديث���ة، وجريانه يف �ل�ص���المل �لكهربائية 
و�مل�صاعد؛ لوجود �لعلة، �ل�صالم و�الإ�صارة للر�كب و�ملا�صي، بوق �ل�صيارة، فح�ض �ملركبة، 
�إز�ل���ة حو�جب �لروؤية ونظاف���ة �ل�صيارة وزينتها، �لقيادة يف �ل�صب���اب وتعذر �لروؤية، قيادة 

�ملر�أة لل�صيارة، وبيان جو�زها، و�جلو�ب على من حرمها
)505( فقه ال�ضياحة

)506-509( تعريفنا لل�صياحة، و�رشح ذلك، وبيان �أ�صلها من �لن�صو�ض، تاأمني �ل�صياح، 
وحرم���ة �إيذ�ئه���م، حت���رمي خطف �ل�ص���و�ح، �لدليل �ل�صياح���ي و�ملحا�صن، حرم���ة �لت�رشيح 

للفنادق يف �ملحرمات، �لفح�ض �لطبي على �لقادمني
)509-511( �ل�صياحة و�القت�صاد، �ملعامل �لطبيعية و�حلفاظ عليها، �ملعامل �لتاريخية و�الآثار 
و�حلفاظ عليها وحرمة تهريبها وبيان �أنها لي�صت مق�صودة بالن�ض باإز�لة �لت�صاوير و�الأ�صنام

)511-514( �ملع���امل �لدينية �الإ�صالمية، دخول �ل�صي���اح �إىل �مل�صاجد، �لو�جب على وزير 
�ل�صياح���ة وموظفيه، حرمة �ل�صياحة �ملاجنة، و�لرتويج لل�صياحة �جلن�صية، و�لرتويج للبالد 
بو�ص���ع �ص���ور ن�صائها عليه���ا، �جلا�صو�ض من �ل�صي���اح، حرمة �إرهاب �ل�ص���و�ح و�بتز�زهم، 

�إظهار حما�صن �لدين قوال وفعال
)515( فقه ال�ضباب

)516-519( تعري���ف �ل�صب���اب، وبيان �صنن �لفطرة، وج���وب تي�صري �لزو�ج، وبيان �صن 
�ل���زو�ج، وحتديده، و�ملناق�صة �مل�صتفي�صة يف ذلك، زو�ج �لولد على و�لده �مل�صتطيع، و�لعدل 

بني �الأبناء يف ذلك
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)519-522( �ل�صد�قة و�ل�صباب و�أحكام ذلك، �البتعاد عن �خلبائث وكل م�صكر وخمدر، 
�أخ���الق �ل�صب���اب، مدم���ر�ت �ل���ذ�ت، و�لنهي ع���ن �لك�صل و�حل���زن و�جلنب و�لبخ���ل، وبيان 

تاأثري�تها
)522-525( تنظي���م �لوق���ت و�إد�رته، �لتعامل م���ع �لو�لدين وطاعته���م و�صلة �الأرحام، 
يح���رم عل���ى �الأب و�الأم �أمر �لولد مبا ي�صاد �الآخر؛ الأنه يحمل على �لعقوق، مفرد�ت �لرتبية 
�لك���ربى، وبيانه���ا، و�ال�صت���دالل له���ا، �لتعامل م���ع �لو�قع و�ل�ص���رب، �حلفاظ عل���ى �ل�صمعة 
و�حلقوق و�لكر�مة، عر�ض �لنف�ض على �لقيادة، �حلذر من كيد �لن�صاء، �لنباهة وترك �إف�صاء 
�رش �لو�لد و�أحو�له، خا�صة �إذ� كان ذ� مكانة، رد �لعدو�ن باملثل، �ل�صعف و�لهو�ن �صفتان 
مذمومتان، �ل�صجاعة ورد �لبغي و�أخذ �حلقوق �أمور ح�صنة، �لغ�ض يف �حلياة و�لدر��صة من 

مدمر�ت �مل�صتقبل، جتنب كرثة �لنوم و�لك�صل، �لنظام يف �صائر �الأحو�ل، �ل�صوؤ�ل مذموم
)525-526( �ل�صب���اب و�لزين���ة، وبي���ان �أن �لتجم���ل م�رشوع، بال تقلي���د للمتهتكني، وال 
�ملو�ص���ة �ملخرج���ة ع���ن �ملروءة، �حل���ذر من �أ�صدق���اء �ل�ص���وء و�أهل �ل�ص���الل، �حلر�ض على 

مذ�كرة �لعلوم وحت�صيل �ملر�تب �لعليا
)527( فقه اللهو والرتفيه

)528-529( �الأ�ص���ل يف �لله���و و�لرتفيه �الإباحة، �لريا�صة باأنو�عه���ا، كرة �لقدم، �ملر�أة 
وكرة �لقدم، �ل�صباحة، �ملر�أة و�ل�صباحة، م�صاهدة �لريا�صة و�مل�صابقات �لريا�صية

)529-532( �ل�صط���رجن و�لبلياردو و�لورق، �الأتاري و�صائ���ر �الألعاب �الإلكرتونية، تعلم 
�لرماي���ة و�لرح���الت �لرتفيهي���ة و�ل�صات و�لن���ت و�لف�صائي���ات و�لفن و�لتمثي���ل و�الإن�صاد، 

و�الإحالة على �أبو�بها �خلا�صة يف �لكتاب
)533( فقه الإعالم

)534-536( تعريف���ه تعريفا جامعا ومانعا، وبيان �صموله لكافة �أنو�ع �الإعالم وو�صائله 
و�أهد�ف���ه، حك���م �الإعالم و�إط���الق �الأقمار �ل�صناعي���ة، �خلطاب �الإعالم���ي، ت�صخيم �الأمور، 

حتقري �الأمور
)537-540( �خلطاب �الإيجابي، خطاب �الإحباط، تبني �ملقاربة لوجهات �لنظر، خطاب �لبلبلة 

و�لتخذيل وقلب �حلقائق، ن�رش �لرذيلة، �لتثبت و�لنخا�صة �الإعالمية، �لنكاية �ل�صخ�صية
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)540-545( حك���م �لر�ص���م و�لكاريكات���ري و�لت�صوي���ر �الإعالمي، �لتخ�ص����ض �الإعالمي، 
�الإعالم ودوره يف �إ�صالح �لو�صع

)546-549( �أح���كام �إعالمي���ة متع���ددة، �ح���رت�ف �ملر�أة لالإع���الم، �الإعالن���ات �لتجارية، 
�لعناوين �ل�صحفية و�ل�رشقة �الإعالمية، �حلرية �ل�صحفية، نقابة �ل�صحافة، �الإعالم �لفا�صد، 

�إجابة �ال�صت�صافة �الإعالمية
)549-551( بر�م���ج �مل�ص���اج و�لكو�ف���ري و�الأزي���اء و�لرق�ض يف �لف�صائي���ات، �مل�صابقات 

�الإعالمية، بر�مج �لفتوى وقول �حلق
)553( فقه الفن

)554-558( �لر�ص���م و�لت�صوي���ر وحك���م �ملنحوت���ات �الأثري���ة، حك���م �ل�صع���ر و�لن���رث 
ومنظومات �لعلوم

)558-563( �الإن�صاد، �لغناء
)563-567( حكم �لتمثيل
)569( فقه التكنولوجيا

)570-573( �الت�صاالت، نغمة �لهاتف و��صتعمال �لقر�آن و�ل�صنة يف ذلك، بر�مج �جلو�ل، 
�لعقود بالهاتف، �لبدء بال�صالم، �ت�صاالت �ملر�أة، �ل�صات

)573-578( �إع���ارة �لهات���ف، �إي���ذ�ء �الأعر�����ض، �رشق���ة �جل���و�ل، م�صابق���ات ����رشكات 
�الت�ص���االت، �لتج�ص����ض عل���ى �ملكاملات و�ملو�ق���ع �الإلكرتوني���ة، و�خرت�قه���ا، و�لفريو�صات، 

�لو�صائط، ومقاطع �لفيديو، و�ل�صور، و�ملو�قع �الإباحية
)578-582( تاأهيل �ملخت�صني يف �لتكنولوجيا، حتديد �لقبلة باالإحد�ثيات وهالل �ل�صوم 
باملجه���ر، �ل�ص���الة يف �لطائرة، �لنقل �ملبا����رش لل�صلو�ت عرب و�صائ���ل �لتكنولوجيا، �ل�صالة 

و�ل�صوم خارج �لغالف �جلوي، �لفاك�ض، �الإحر�م يف �لطائرة وو�صائل �لنقل
)582-585( �مت���الك �لتكنولوجيا �لع�صكرية، �لتكنولوجي���ا �ملدنية مطلوبة طلبا و�صيليا 
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�رشعي���ا، �لتكنولوجيا �لتعليمية، �لدر��صة عن بعد و�صماع �لعلم عرب �لتكنولوجيا، �لنقل من 
�ملو�صوعات �الإلكرتونية

)585-589( �لتكنولوجي���ا �لعلمية وتوثيق وحفظ �الأ�ص���ول وبيع �حلقوق �الإلكرتونية، 
�لتكنولوجي���ا �الأمنية و�لق�صائي���ة، توثيق �إقامة �حلدود، �ملحاكم���ة وبثها �إعالميا، �جلرمية 

و�لتوثيق �الإعالمي لالإثبات
)591( فقه الطفل والولد

)592-597( طل���ب �لول���د ول���و يف �ل�صيخوخة ملن لي�ض ل���ه ولد، وطف���ل �الأنابيب، �ملولود 
�الأنثى وف�صله وذكر ما ي�صتنبط من والدة مرمي يف �آيات �صورة �آل عمر�ن

)597-601( ويتعلق باحلمل حقوق و�أحكام، �لعالج للحامل و�حلمل، ذمة �حلمل �ملالية، 
�الإجها����ض، ن�صب �حلم���ل، دية �ل�صقط، �الأدوية �ل�صارة باجلن���ني، موت �الأم �حلامل بجنني 

حي، ال يقام �حلد على حامل، �ل�صقط
)602-606( ح���ق ت�صمي���ة �لطفل، من يح���ق له ت�صمية �لطفل، حك���م �لتلقيحات لالأطفال، 

حق �للعب للطفل
)606-610( �لر�صاع���ة �لطبيعية، �لطفل يف �أعو�مه �الأوىل، تكليف �لطفل برعاية �إخوته، 

�إر�صال �لطفل �نتفاعا به، �صحة �لطفل، تعليم �لطفل، �إكر�م �لن�ضء
)610-614( تاأدي���ب �لولد، ما يحرم يف تاأديب �لول���د، �ملفرد�ت �لهامة لرتبية �لولد، منع 

�حلر�م عن �لطفل، حفظ �لطفل من �الأ�رش�ر، وتعد�د �صبعة ع�رش نوعا منها
)614-619( تهريب �الأطفال، �لطفل وجناياته و�صهادته و�صجنه، �أحكام متعددة، �لعدل 

بني �الأبناء
)621( فقه املراأة

)622-627( �مل���ر�أة ج���زء خمل���وق من �لرجل، ف�ص���ل �الأنثى، ال وج���وب يف ختان �الأنثى 
وال ت�رشي���ع عام، �ملر�أة و�القت�صاد �ملنزيل، حق �مل���ر�أة يف �لتعليم �إىل �أعلى �مل�صتويات، �لزي 

�ملدر�صي للطالبات، �ملر�أة وو�صائل �ملو��صالت
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)627-630( �مل���ر�أة �إذ� ت�ص���درت �لوعظ للرج���ال، �صجن �ملر�أة، جتنيد �مل���ر�أة، ال يتعنت 
�لزوج يف منع �الإجابة للدعوة، كو�فري �لن�صاء

)630-636( لبا����ض �مل���ر�أة، وزينته���ا، و�الأعر�����ض �لن�صائية، �حلو�ج���ب و�صعر �جل�صد، 
�لو�ص���ل، و�لباروك���ة، و�الأهد�ب، وتفليج �الأ�صنان، �الإ����رش�ف يف �لزينة وحرمة �إظهارها �إال 
�أم���ام من يحل ل���ه ذلك من �ملحارم و�لن�صاء، لب�ض �ل�صاغ���ط، و�ملقطع، و�ل�صفاف، وما يظهر 

�ل�رشة �أمام �لن�صاء و�ملحارم
)636-640( �ل����رشط يف �إظه���ار �لزين���ة يف �الأعر��ض، وحكم �لت�صوي���ر و�إدخال �جلو�ل، 

�ل�صالة يف �لعر�ض وحكم �الأ�صباغ و�خل�صاب، �لو�صم، �لطيب و�لعطور
)640-644( �مل���ر�أة و�لبيت، حفظ ولدها وولد زوجها، �ملر�أة وو�لد� زوجها، يحرم على 
�مل���ر�أة �عتي���اد �لت�صكي م���ن و�لد زوجها �أو و�لدت���ه؛ الأنه يوؤدي �إىل �لكبائ���ر كالعقوق، طاعة 

�لزوج وخدمته
)644-647( يج���ب يف �لن���كاح ر�صى �ملر�أة، تزويج م���ن لي�ض لها ويل �أو تعذر �إذنه، زو�ج 

�ملغرتب، وحرمة �ملتعة. حكم �مل�صيار
)647-652( �إك���ر�ه �ملر�أة على �لنكاح، ال والية �إجبار يف �ل�رشيعة، �حلقوق �ملالية للمر�أة 

كالرجل وتف�صله يف �ملري�ث و�لنفقة عليها، �جلناية على �ملر�أة
)653-658( �مل���ر�أة �ل�صيا�صي���ة، �ملر�أة يف جمل����ض �لنو�ب، �ملر�أة �لقيادي���ة، رئا�صة �ملر�أة 

لالأحز�ب �ل�صيا�صية، �أمور �أ�رشية، �صيانة عر�ض �ملر�أة
)658-664( حق �ملر�أة يف خلع زوجها، �لعدة ثالثة �أطهار �أو ثالث حي�ض �أو كالهما
)664-667( �لطالق �لرجعي مرتان، فاإن كان مقابل مال فهو خلع، �لعدة وحقوقها

)667-670( عدة �حلامل و�ليائ�ض و�لالتي مل يح�صن، عدة �ملتوفى عنها زوجها، �لنفقة 
و�ل�صكنى و�ملتعة، عدة �لوفاة و�إثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها و�صكنها

)670-673( للم���ر�أة �حلكم بني �لنا�ض، للمر�أة �أن تك���ون يف من�صب �ملفتي �لعام، للمر�أة 
�أن ت�صل���ح بني �الأم���ة يف �لق�صايا �لكربى، �لعمل و�ال�صتثمار للم���ر�أة من �ملباحات، م�صاركة 

�ملر�أة يف �لتربعات و�الإنفاق �ملايل م�رشوع



1123املقدمة فـي فقه الع�رص املقدمة فـي فقه الع�رص 1123املقدمة فـي فقه الع�رص1122 املقدمة فـي فقه الع�رص 1122

)673-677( غزو �لن�صاء، �صفر �ملر�أة ورفقتها، �لدخول على �ملر�أة �الأجنبية
)677-681( عبادة �ملر�أة، حج �ملر�أة، �لظهار

)681-683( �صهادة �ملر�أة وتف�صيلها على �لرجال يف حاالت وتف�صيله يف حاالت، ريا�صة 
�ملر�أة

)685( فقه حقوق الإن�ضان
)686-688( تعري���ف حق���وق �الإن�ص���ان، �الأ�صل تك���رمي �الإن�صان، ال تتفا�ص���ل �الإن�صانية 
بعن����رش �أو ن�ص���ب �أو �صعب �أو ع���رق �أو لون، ال تتفا�صل �الإن�صاني���ة �إال بالَك�ْصب �لد�ئر حول 
�الإ�ص���الح يف �الأر����ض، تكرمي �الإن�صان و�لد� �أ�ص���ال وفرعا، �الإح�ص���ان �إىل �ملخالف يف �لدين، 
حت���رمي قت���ل �ملدنيني يف �حلروب وكذلك �لن�صاء و�الأطفال وكل حمايد وم�صامل، حترمي �ملثلة، 

حق �ل�رش�ئح �الإن�صانية �ملختلفة، �لتعامل �الإن�صاين �لعام
)688-690( م���ا هو حمرم يف �ملعامالت �لتجارية مع �مل�صلم يحرم مع كل �إن�صان، �لتملك 
مكفول لكل �إن�صان، �لعقوبات �لعادلة و�لدعوة �إىل �لعفو و�مل�صاحلة و�ل�صرت وحل �خلالفات 
ون����رشة �ملظلوم و�مل�صت�صعفني، حت���رمي �لتعذيب باأنو�عه لالإن�صان حت���ت �أي مربر، و�رشد 
�أنو�ع �لتعذيب �ملحرمة، حترمي �ل�صجن �النفر�دي، حترمي كل معاملة ت�صاد �لفطرة، حماية 
كاف���ة حقوق �ملر�أة، �حل���و�ر و�ملجادلة مع �لعامَل بالتي هي �أح�ص���ن، حماية حقوق �ل�رش�ئح 

�ل�صعيفة بالن�صو�ض �لقطعية
)691-693( �حلرية لكل �إن�صان

)694-697( ح���ق �ل�صك���ن لكل �إن�ص���ان، �لب�رشية كلها مكلفة بحق���وق �الإن�صان، �جلر�ئم 
�صد �الإن�صانية، حق �لعمل �ملعي�صي لكل �إن�صان يف �أي مكان على �الأر�ض مكفول مباح

)697-700( عل���ى �ل���دول �لتع���اون يف �إيجاد �صوق �لعم���ل �ملعي�صي، حت���رمي �الإجر�ء�ت 
�لتعنتية لدخول �لعاملني �إىل �لدولة، �ملاعون �الإن�صاين، حق �الأجر �لعادل مرعي �رشعًا، حق 

�لتنقل لكل �إن�صان يف عموم �الأر�ض مكفول
)700-702( مين���ع �لتميي���ز �لعن����رشي حترميا، �ال�صطه���اد �لديني حم���رم، �لوظائف 
�ل�صيادي���ة و�لعام���ة يف �لدولة خا�صع���ة ال�صرت�ط تو�فقي �صعبي يختلف م���ن �صعب �إىل �صعب 

ومن �أمة �إىل �أخرى، �مل�صاو�ة �لعادلة
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)702-705( �الأم���ن و�ال�صتق���ر�ر لالإن�ص���ان يف �لعامل هو �الأ�صل، ح���ق �للجوء �ل�صيا�صي 
مكفول، �حلق �ل�صحي لالإن�صان

)705-707( �مل�ص���او�ة �لعادل���ة و�خت�صا�ص���ات �ملجتمع���ات �الإن�صاني���ة، �لعل���ل �خلم�ض 
�ملرتتب عليها �حلقوق و�لو�جبات

)709( فقه اليتيم

)710-715( قاع���دة �لتعامل مع �ليتيم يف دينه ونف�ص���ه وماله وعقله وعر�صه وحاجياته 
وحت�صيناته

)715-718( ط���رق كفال���ة �ليتي���م، بيت �ليتيم �خل���ريي، �لتوظيف يف موؤ�ص�ص���ات �ليتيم، 
�الإ�رش�ف �لد�خلي يف بيوت �ليتيم

)718-720( و�صيل���ة �إثب���ات �ليتم، �ملوظفون يف د�ر �ليتي���م، و�مليز�نية �لعامة، و�ملنع من 
خ�صم نحو 10% للم�صاريف �الإد�رية

)720-723( كيفي���ة ��صتثم���ار م���ال �ليتيم، �إيد�ع �أم���و�ل دور �ليتيم يك���ون حتت جلنة من 
�لع���دول �الأمن���اء وال ينف���رد به �صخ����ض، وال توؤخ���ذ �إىل منزله، يعط���ى �ليتيم م���ن �مل�صاريف، 
و�ل�ص���الت، و�لعيديات، حكم �لذين يجمعون �لتربعات، وكم يعطون من �الأجر؟ �إذ� عني �ملانح 

يتيما بعينه
)723-725( تزوي���ج �ليتيم، تعلي���م �ليتيم وتاأهيله من �لكفال���ة �مل�رشوعة، ومتى ينتهي؟ 

�لدولة وموؤ�ص�صات �ليتيم ودعمها و�لوقف عليها
)727( فقه اجلهاد

)728-723( تعري���ف �جله���اد تعريف���ا جامع���ا مانعا، و�رشح���ه، وبيان �أحكام���ه، �أنو�ع 
�جله���اد، وبي���ان �أن���ه �لنه�ص���ة �ل�صامل���ة و�الإع���د�د �لت���ام و�لتعبئ���ة و�لقتال وجه���اد �لنف�ض 
وتطهريها و�الإ�صالح �ل�صامل، �الإعد�د، ومعناه، وما يلزم فيه �الآن، وبيان �أنه ي�صمل خم�صة 
�أم���ور: ع�صكري���ة و�قت�صادية وتعليمية ووحدة �ل�صف و�لنه�ص���ة �ل�صاملة، لكل زمن �إعد�د، 
�لتعبئ���ة �لقتالية و�أنو�عها، �لتعبئة �لعامة، �لتعبئ���ة �خلا�صة، حذف �آيات �جلهاد من مناهج 

�لرتبية و�لتعليم وحكمه
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)733-737( �لقت���ال يف �صبيل �هلل، �أ�صباب �لقتال يف �صبيل �هلل �ثنا ع�رش �صببا، و�رشحها، 
و�ال�صتدالل عليها

)737-740( �رشوط �لقتال يف �صبيل �هلل، و�إرجاعها �إىل �رشطني �إجماال، �ل�رشوط �خلم�صة 
�لتف�صيلية للقتال يف �صبيل �هلل، �لقوة �لب�رشية و�لعددية، جمع �لكلمة، �لقوة �ملالية، �لتدريب 

�لقتايل، قوة �لت�صليح
)740-742( �أركان �لقت���ال يف �صبي���ل �هلل، �لف���رق ب���ني �لركن و�ل�رشط، معن���ى �لقتال يف 
�صبي���ل �هلل وبيان �أنه رك���ن، وحرمة �لقتال حتت ر�ية ع�صبية، �لقت���ال بطر� وعدو�نا ورياء، 

طاعة �الأو�مر، توحد �لقيادة
)742-746( و�جب���ات �لقت���ال يف �صبيل �هلل، �الإلهاب و�لتحفي���ز �لقتايل، �لتف�صيل �لقتايل 
مب���ا يتعلق باملعركة من �الأحكام، �إن�صاء �ملجل�ض �الأعلى لل�صلم و�حلرب، قر�ر �ملجل�ض �الأعلى 

باجلهاد يف �صبيل �هلل، متى جتب �لتعبئة؟ مناه�صة �حلرب
)747-749( �إذ� وج���ب �جله���اد �لقت���ايل فلالأمة �أحو�ل: �إما �أن تك���ون متحدة �أو �حتادية 
�أو دوي���الت، �جله���اد �لقتايل يكون يف حمل وج���ود �لعدو �ملحتل، حرمة قت���ال كافر مدين �أو 
ع�صك���ري د�خل �لدول���ة �مل�صلمة َدَخَل بر�صاها و�أمانها ال �حت���الال، وتف�صيل �مل�صاألة، �أحكام 

�الإ�صالم بالن�صبة للدولة تدرجية
)749-751( فت���ح جبه���ات قتالية ت�رش �مل�صلمني حمرم �رشع���ا، �إجر�ء�ت قتالية، تعيني 
�لقي���اد�ت �لعليا و�لو�صطى و�لدنيا، توديع �جلي�ض و��صتقباله، �إطالع �ل�صعب على جمريات 

�ملعركة، �صالة �خلوف
)751-754( عو�م���ل �لن����رش، منع �ملخذل���ني و�ملرجفني، �جلا�صو����ض يف �حلرب، �جلهة 
�مل�صئول���ة ع���ن �لتوجيه، �ختي���ار �ملكان �لع�صك���ري، �أخذ �لر�أي من �لقي���اد�ت و�أهل �خلربة، 
�الإكث���ار من �لت����رشع هلل، �اللتز�م باالأو�مر، ال متوت نف�ض �إال ب���اإذن �هلل، �لفر�ر من �لزحف 

حمرم، �ختيار وقت �ملعركة، �لرد على �الإ�صاعات و�لدعايات و�ل�صعار�ت
)755( فقه الأموال والقت�ضاد املعا�رص

)756-760( قو�عد مالية عامة ��صتنبطناها وعليها تدور كثري من �الأحكام �ملالية، خا�صة 
�ملعا�رشة
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)760-763( �مللكي���ة، حف���ظ �مل���ال، )تنبيهات هامة( مم���ا �أ�رش بفقه �ملعام���الت و�الأمو�ل، 
�لتو�ص���ع يف عل���ة �لربا وبيان خطاأ ذلك، قاعدة �لتخري���ج للعقود �ملالية �ملعا�رشة على ما م�صى 

قبل مئات �ل�صنني، �لتو�صع يف �لتحرمي ب�صبب �لغرر و�جلهالة
)763-766( �العتم���اد على �أحادي���ث �صاقطة و�صديدة �ل�صعف يف �أمه���ات �مل�صائل كحديث 
»�لكال���ئ بالكال���ئ«، وحديث »�أي قر�ض جر نفعا«، وحديث »ف���ال ي�رشفه �إىل غريه«، و�الإحالة 
عل���ى حتقي���ق تخريجها وبيان �صدة �صعفه���ا يف حملها، �لتو�صع يف �إبط���ال �ملعامالت و�إرجاع 
�إبطاله���ا �إىل خم�ص���ة مو�ن���ع بها حت����رش جميع �لن�صو����ض، جعل �أحادي���ث خمتلفة �ل�صحة 
�أ�ص���وال، م���ا هو �صعيف �ال�صت���دالل يف �ملنع كتح���رمي �لتاأمني، خطاأ ��ص���رت�ط �لقب�ض يف غري 

�لطعام، �لفهم غري �ل�صليم لبع�ض ن�صو�ض �ملعامالت، ما وقع �خلطاأ يف تكييفه �رشعا
)767( تق�صيمن���ا �مل���ال �إىل �أن���و�ع خم�صة، تق�صيما جدي���د� معا�رش� ي�صم���ل كافة �الأمو�ل 

�ملعا�رشة وهي: 1- �لنقد، 2- �ل�صهم، 3- �حلق، 4- �لعني، 5- �ملنفعة
)767-770( �لن���وع �الأول م���ن �الأمو�ل: �لنقود، تعريف �لنق���ود �لورقية، جريان �أحكام 
�لذه���ب و�لف�صة فيه���ا، قر�ر �ملجمع �لفقه���ي -هام�ض، حفظ �لعملة و�أن���و�ع �حلفظ، حرمة 

تزوير �لعملة و�لعقوبات �لر�دعة، طباعة �لعملة وما يرتتب على ذلك
)770-774( �إ�صد�ر �لعملة �لعربية �الإ�صالمية �ملوحدة �لتي ال ترتبط بالعمالت �ملهيمنة 
�خلارجي���ة، حكم تغيري �لعمل���ة وما يرتتب عليها من �الأحكام وق�ص���اء �لديون و�اللتز�مات، 

قر�ر �ملجمع �لفقهي يف ق�صاء �لديون بالعملة بعد تغريها –هام�ض
)775-778( �لنوع �لثاين من �ملال هو: �ل�صهم، وبيان �أحكامه وو�صائله، �أق�صام �ل�صهم، 
�ل�صهم حلامله، �الأ�صهم �ملمتازة، �لت�صويت يف �جلمعية �لعمومية، �الأ�صهم �لنقدية و�لعينية، 
زكاة �الأ�صهم، قر�ر �ملجمع �لفقهي ب�صاأن زكاة �الأ�صهم -هام�ض، ��صرت�ك جماعة يف �ل�صهم، 

�الأ�صهم بق�صد �لتورق
)779-783( �لن���وع �لثال���ث من �ملال: �حلق���وق �ملالية، و�أنو�عها، تعري���ف �حلقوق �ملالية، 
تق�ص���م �حلق���وق �ملالية �إىل ثالثة �أق�صام، �أوال: حقوق �لتاألي���ف �ملادية، �حلقوق �الأدبية ال تباع، 
�ملعاو�صة يف حقوق �لتاأليف �ملادية هي معاو�صات غري حم�صة من باب �لتعوي�صات و�الإكر�م

)783-790( �الإك���ر�م على �الخرت�عات و�لتاآليف، ب���ذل �ملال على �ملعلومة و�ملر�هنة على 
ذلك، بيع �ملعلومات، بيع �ملعلومات �ملخابر�تية، بيع �الإنتاج �الإعالمي، ثانيا: حق نقل �لقدم 

�أو بدل �خللو، ثالثا: حق �ل�صفعة، ر�بعا: حق �لعالمة �لتجارية
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)790-796( خام�صا: حق �خليار، �أ- خيار �ملجل�ض، ب- خيار �ل�رشط، ج- خيار �لعيب 
�ل�صار، د- خيار �لغنب، �صاد�صا: حق �لتعوي�ض عن �ل�رشر �أثناء �لعمل

)796-798( �صابع���ا: �لدرجات �لوظيفية، ثامنا: حقوق �الرتفاق، تا�صعا: حق �لت�صويت 
يف �رشكات �الأ�صهم، عا�رش�: حق �لنظارة على �لوقف ومال �ليتيم، حادي ع�رش: حق حا�رش 

�لق�صمة، ثاين ع�رش: �حلق �لعام و�حلق �ل�صيادي، ثالث ع�رش: حق �نتز�ع �مللكية
)799-805( �لن���وع �لر�ب���ع من �الأم���و�ل: �لعني، �أو �الأعيان �ملالي���ة وتق�صيمها �إىل �أربعة 
�أق�ص���ام، �لق�صم �الأول: �الأر�ض و�الأ�صول �لتابعة له���ا، �مللك لالأر�ض على �صبع درجات، �مللك 
�ل���دويل و�مللك �لع���ام، �أر��صي �لدول���ة و�لت�رشف فيه���ا ويف �أجو�ئها و�حل���دود �ل�صيا�صية، 

�لتنقل يف �أر��صي �لدول �لعربية و�الإ�صالمية وح�صول ذلك بالبطاقة �ل�صخ�صية
)805-809( �لتنق���ل و�ل�صفر يف �الأر����ض الأي �إن�صان، مقا�صد �لتنقل يف �الأر�ض، ناطحات 

�ل�صحاب، �ال�صتثمار �ملعماري، حدود �جلزيرة �لعربية، �مللك �ملجتمعي
)809-811( �مللك �خلا�ض �ملتعلق باالأر�ض و�أحكامه، �الأحكام �لزر�عية، �لعناية بالرثوة 
�لزر�عي���ة، �الأن���و�ع �الأربعة من �لنباتات يف �الأر�ض، �إهمال �حل���رث �لزر�عي، ��صتري�د مو�د 

�صارة باالأر�ض �لزر�عية، �ال�صت�صالح �لزر�عي
)812-817( �ملز�رع���ة و�مل�صاق���اة وجم���ع �لن�صو����ض يف ذل���ك وحتقي���ق �مل�صاأل���ة، عق���ود 
�ال�صتثم���ار �لزر�ع���ي، �صحة �مل�صاقاة و�ملز�رع���ة يف �الأنو�ع �الأربعة وحتقي���ق �مل�صاألة و�لرد 
عل���ى �ملانع، ��صتثمار �ل�رشكات و�ملوؤ�ص�صات و�الأف���ر�د يف �لزر�عة، �ال�صتثمار �لوطني، دعم 

�لدولة للمز�رعني و�لت�صهيالت و�لتحفيز�ت
)817-820( متل���ك �الأر�ض، �إحياء �الأر�ض و�أنو�عه و�رشوطه، �لدولة ومتليك �الأر��صي، 

متليك �ل�رش�ئح �ل�صعيفة، حرمة متليك �لنافذين من دون �لنا�ض
)820-822( �لق�صم �لثاين من �الأعيان �ملالية: �لرثو�ت، وهي خم�صة ع�رش نوعًا، �الأ�صل 

يف �لرثو�ت �ملالية، �أنو�ع �لرثو�ت يف �الأر�ض، �لرثوة �جلوية، �أنو�ع �الأجو�ء
)822-826( �لنوع �الأول: �الأجو�ء �لدولية، ��صرت�ك �لعامل يف �الأجو�ء �لدولية، �لعدو�ن 
يف �الأج���و�ء �لدولي���ة، �لنوع �لثاين: �الأجو�ء �لوطنية وهي ما تخت�ض بها كل دولة على حدة، 
م���رور �لطري�ن �ملدين، مرور �لطري�ن �حلربي، �لتف�صيل يف ذلك، �ملناور�ت �جلوية، �إن كان 

�خرت�ق �الأجو�ء يف حال �صعف �مل�صلمني ال لعمالة
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)826-831( �لن���وع �لثال���ث: �الأج���و�ء �ل�صخ�صي���ة �خلا�صة وهي ما يخت����ض به كل فرد 
وبي���ان م���ا له من حقوق فيه���ا، �لعمارة �ململوكة ملتعددي���ن، وبيان ما يتعلق به���ا من �أحكام، 
�نه���د�م �لعم���ارة وتف�صي���ل �ل�صم���ان فيه، �ل���رثو�ت �ملعدني���ة و�لبرتولية، بي���ان �أن �ملعادن 
و�لكن���وز �صو�ء كان���ت خاما �أو م�صبوكة فاإنها تابعة لالأر����ض يف �مللك، و�ال�صتدالل على ذلك، 
�دع���اء غ���ري �ملال���ك ملكيته للكن���ز يف �الأر�ض �أو �ملعدن، عل���ى �لدولة تنظي���م �لتعدين �ل�صعبي، 

�لرثوة �لنفطية و�لغازية وبيان �أنها ال تتملك �إال ملكا عاما، وحكم ظهورها يف ملك خا�ض
)831-833( ��صتغ���الل �ل���رثوة �لبرتولي���ة يف م�صال���ح �ل�صع���ب، �لت�صوي���ق للتنقيب لدى 
�ل����رشكات و�رشوط���ه، �لوالي���ة على �لنف���ط، �مل�صح �ال�صتك�ص���ايف، �لتز�م �ل�صع���ر �لعاملي مع 
�رشكات �لتنقيب، توريد �الإنتاج وتوثيقه، �أنابيب �لنفط و�لغاز و�صبكتها، �لرثوة �ل�صخرية 

وم�صتقاتها
)833-835( �ل���رثوة �لبحري���ة و�لنهري���ة، ��صتغ���الل �لنق���ل �لبحري و�لنه���ري، �لرثوة 

�حليو�نية وحفظها ومهمات �أحكامها، �لرثوة �جلغر�فية، �ملوقع �جلغر�يف
)836-839( �لق�ص���م �لثالث و�لر�بع من �الأعيان �ملالية: �الأمو�ل �الإنتاجية و�ال�صتهالكية 
وبيان ما يدخل فيها و�أحكامه، �ملال �ملاأكول و�مل�رشوب وتف�صيل �أحكامه، وبيان �أن �الأ�صل 

�لو��صع يف ذلك �حلل �إال ما ��صتثنته �لن�صو�ض، وذكر ذلك
)840-844( �لن���وع �خلام����ض من �أق�صام �ملال: �ملنفعة، تق�صي���م �ملنفعة �إىل �أق�صام، وبيان 
كل ق�ص���م، تعري���ف �ملناف���ع �ملالية، �لفرق بني �حلق���وق �ملالية و�ملنافع �ملالي���ة، �أنو�ع �ملنافع 
�ملالية �لتي جرى عليها �لتعامل �لتجاري، وبيان �أن �الأ�صل فيها �ل�صحة، �لتاأ�صيل لالجتار 

يف �ملنافع
)844-852( �الإج���ارة ه���ي بي���ع �ملنافع و�أنو�عه���ا، عقود �لتوكيالت، بي���ان قاعدة كربى 
هامة ت�صبط ��صتنباط فقه �ملاليات جميعا، �ملو�نع �خلم�صة �لتي يدور عليها �لكالم يف �أحكام 
�ملعام���الت �ملالي���ة، وبي���ان كل مانع، وتف�صيل ذل���ك، وح�رش كافة �لن�صو����ض �ملالية �ملتعلقة 

باملنع فيها، �لعقود �ملالية، قدميها وجديدها
)852-856( عق���د �لتخلي����ض �جلمركي، عق���د خدمة �لتحوي���الت �الإلكرتونية و�لتلك�صية 

و�لهاتفية، عقود خدمة �لهاتف، عقد خدمات �الإنرتنت، عقد �العتماد �مل�صتندي
)856-860( عقد �ل�صمان، عقد �لتاأمني، وبيان �إباحته، ومناق�صة ذلك مناق�صة م�صتفي�صة، 

عقود �لت�صويق و�لو�صاطة �لتجارية و�لدعاية و�الإعالن
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)860-865( �الأنظم���ة �ملالي���ة، نظ���ام �لتمل���ك، وبيان ح����رشه يف خم�ض ط���رق ال �صاد�ض 
له���ا، و�إرجاع كافة عقود �الأمو�ل �إليها، �ملعاو�ص���ات �ملح�صة، تعريف �ملعاو�صات �ملح�صة، 
�لبي���ع، وركنه �لر�صى، وبيان ما يتخرج عن ركن �لر�ص���ى من �الأركان و�ل�رشوط، �ل�صيغة 
و�لت����رشف يف عق���د �لبيع، وبيان جو�زهم���ا، �الإ�صهاد يف �لبيوع وتف�صي���ل حكمه، �لكتابة يف 

�ملعامالت، �لتوثيق �الآيل من جهة معتمدة،
)865-869( بي���ان �أن �أركان �ملعاو�ص���ات �ملالية تتغري زمانا ومكان���ا، وبيان �لثابت منها، 
و�أركان���ه يف ع�رشن���ا، تعري���ف ����رشوط �ملعاو�ص���ة �ملالية )����رشوط �لبي���ع( وبيان عق���د �لبيع 
�ل�صحيح، تف�صيل �ملو�نع �خلم�صة �لو�ردة على �لعقود وتنزيلها على م�صائل عقد �لبيع، �ملانع 
�الأول: عق���د �لربا وبيان �ص���ور جريانه �حلديثة، �لقر�ض و�أنو�ع���ه وجريانه يف �ل�صهم و�لنقد 
و�لعني، �إقر��ض �ملطعومات، �إقر��ض �مللبو�صات، �ل�رشف حال رد �لعقد، �لبيع حال رد �لعقد 

باأن يبدله �صيئا �آخر من �ل�صلع
)869-872( �ملان���ع �لث���اين: ك���ون �لعق���د حمرم���ا لتحرمي �ل�صلع���ة بالن�ض، وبي���ان ذلك، 
�لذبائح �مل�صتوردة، �لتبادل �لتجاري بني �الأمم من مطعوم وم�صتهلك مفتوح على م�رش�عيه، 
عق���ود �لدع���ارة حمرمة، وخلع من رخ�ض لها �إن �قت�صى �الأم���ر، بيع �لعقار جلهة تقيم عليه 
حم���ال للدع���ارة، و�صائل �لدعارة م���ن �أفالم وقنو�ت وو�صائط ونحوه���ا و�لرتويج لذلك، بيع 
�خلنزي���ر و�الأ�صنام، بيع �لدم و�لتربع به و�أع�صاء �الآدمي وبطالن عقود �خلمر و�ملخدر�ت 

و�حل�صي�ض
)872-874( �ملانع �لثالث: �ملي�رش، وهو �لقمار و�لغرر وبيان �صوره، حترمي �مل�صاركة يف 
م�صابقة �الت�صاالت الأنها من �لقمار، �ملانع �لر�بع: وهو �لر�صى و�ختالله، �ملانع �خلام�ض: 
�لفق���ه �القت�صادي يف حدي���ث �لنهي عن تلقي �لركبان وبيع حا�رش لب���اد، و�الحتكار، وبيان 

بطالن هذه �لعقود
)874-879( �لنه���ي ع���ن �لبي���ع وقت ند�ء �جلمع���ة وبيان و�جب �لدول���ة، �لنهي عن �أخذ 
�لعو����ض عن �ملكارم، بي���ان �لطريقة �خلاطئ���ة يف ��صتخر�ج �أحكام عق���ود �لع�رش، وتف�صيل 
�لطريق���ة �ل�صحيح���ة وبيان �أننا غري متعبدين باالأ�صماء، �لقب����ض من �مل�صرتي لي�ض ركنا وال 
�رشط���ا ل�صحة �ل�رش�ء، وبيان ذلك، �صع وتعج���ل، وبيان �صعف حديث »نهى عن بيع �لدين 

بالدين و�لكالئ بالكالئ«
)879-880( بيع �للحم باحليو�ن، بيع �الأجنا�ض �لربوية بفروعها، وبيان جو�زها، وعلة 

�جلو�ز، بيع �ملر�بحة و�لتولية و�ملناق�صة و�ملز�يدة
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)880-884( �لطري���ق �لثاين من طرق �لتمل���ك �ملعاو�صة غري �ملح�صة، وهي �لتعوي�صات 
و�ملكارم���ات، �لديات و�الأرو�ض وهي من �أب���و�ب �لتعوي�صات، وبيان دية �لنف�ض، من فقه �آية 
�لقت���ل �خلط���اأ، وبيان �جلمع بني �لن�صو�ض يف �لقاتل �لعم���د، �إذ� قتل �جلماعة �صخ�صا خطاأ 

فالدية و�حدة �أو متعددة، �لدية وتقديرها وبيان �أنها تقدر يف زماننا بعملة �لبلد �لورقية
)884-887( �لدية ووجوبها للقتيل �ملوؤمن وغري �ملوؤمن �إن كان من �أهل �ملو�دعة و�لعهد 
و�الأمان، �لدية ملوؤمن قتل يف �أر�ض �لعدو، �صقوط �لدية، دية �ملر�أة وكذ� غري �مل�صلم مل يرد يف 
تن�صيفه���ا �أو غ���ريه ن�ض �صحيح فيبقى على �الأ�صل، وبيان ذل���ك، وبيان �لفرق بني �الإجماع 

�لنظري و�الإجماع �لعملي
)887-892( دية �جلنني، و�حلكم �إذ� �رشبت �الأم دو�ء فاأ�صقطت، ديات �الأع�صاء، �لنوع 
�لث���اين م���ن �ملعاو�صات غري �ملح�صة هو �لنفقات و�مله���ور، تعريف �لنفقات، بيان �لنفقة على 
�لو�لدين قبل �الأوالد و�لزوجة و�ال�صتدالل على ذلك، �الإنفاق على �لزوجة يف حاالتها �ملختلفة 
و�صم���ول �لنفق���ة عليها �الأمور �ل�صحية عل���ى خالف ما كان مقرر� يف �ملذ�ه���ب �الأربعة قدميا 

)�الإحالة على �لنفقة على �الأوالد و�حليو�ن يف حمله من �لكتاب(، تعريف �ملهر، و�أنو�عه
)893-894( �لطريق �لثالث للتملك: ما كان على �صبيل �لتربع و�لتربر و�صور ذلك، قاعدة 
ه���ذ� �لن���وع من �لتمل���ك و�صبطها باال�صتنباط من فق���ه �لن�صو�ض، بيان �ملن���ع من �ملعاو�صة 
�ملق�ص���ودة و�مل�رشوطة يف هذه �الأنو�ع، �ملعاو�صات �الإغاثية، �ملعاو�صات يف �لهد�يا، �لطريق 
�لر�ب���ع للتمل���ك: م���ا فر�ض بال����رشع، و�الإحالة عل���ى نظام �ال�صتثم���ار يف تف�صيل���ه، �لطريق 

�خلام�ض للتملك: ما كان عن طريق �ل�صبق وو�صع �ليد وبيان مروره يف �لكتاب
)895-896( �لنظ���ام �مل���ايل �لثاين وهو نظ���ام �ال�صتثمار، �ال�صتثمار ب���ر� وجو� وبحر�، 
معنى �ال�صتثمار وتق�صيم �أحكامه على �الأفعال و�الأقو�ل و�الأزمنة و�الأمكنة و�الأفكار و�أنو�ع 
�مل���ال و�الأ�صخا�ض وبيان م���ا يدخل حتت كل ذلك، �الأقو�ل و�الأفعال، �الأزمنة وما يتعلق منها 
بال�صفق���ات، �الأمكن���ة وم���ا يتعل���ق منها مبحل �ل�صفق���ات وعق���ود �ال�صتثمار، �أن���و�ع �ل�صلع 
و�الأم���و�ل �لتي يدخله���ا �ال�صتثمار، �الأ�صخا����ض �مل�صتثمرون، �ل���كالم يف م�صائل �ال�صتثمار 

وبيان �أن ركنه �لرت��صي وبيان �أن �الأقو�ل منطوقة �أو مكتوبة ت�صح يف عقود �ال�صتثمار
)896-899( �لتفاو����ض �ال�صتثم���اري وبي���ان �أحكامه وما يحل فيه وم���ا يحرم، ال يجوز 
دخ���ول طرف مفاو�ض �آخر حت���ى يدع �الأول، و�ال�صتدالل على ذل���ك، وبيان علله ومقا�صده، 
�مل���د�ر�ة و�ملمار�ة ممنوعتان يف �ال�صتثمار، وبيان معناهم���ا وما يرتتب عنهما يف �ال�صتثمار، 
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حت���رمي دخ���ول طرف يظهر �إر�دة �ل����رش�ء وال يريد �إال رفع �ل�صع���ر �أو �الإيقاع بامل�صرتي �أو 
�إنفاق �ل�صلعة، �مل�صد�قية �لتجارية يف بيان حقيقة �ل�صلع وبيان وجوبه، قاعدة هامة �صغناها 
ل�صبط بيان ما يخل بال�صفقة، معنى �لربكة �ملق�صودة يف �لن�ض وبيان �أنها �صببية و�صماوية 

، �الأميان يف �ملعامالت حمرم و�رشح كلٍّ
)899-902( �الإيه���ام بدف���ع طرف ثمن���ا �أكرث مما دفع �مل�صاوم، ما ين���دب عند �لتفاو�ض، 
�ل�صماح���ة ح���ال �لتفاو�ض ويف �لبي���ع و�ل�رش�ء، �لبخ����ض وبيان حترميه، تل���ف �ل�صلعة حال 
�مل�صاوم���ة، نتائج �لت�ص���اوم و�لتفاو�ض �ال�صتثماري، وبيان ما ينتج عنه من �لعقود و�لوعود 

و�لعرو�ض وغريها، ذكر �صائر �لعقود �ملعا�رشة �لتي قد تنتج عن �لتفاو�ض
َلم، جو�ز تقدمي ر�أ�ض مال  )902-905( عقد �لبيع وتعريفه تعريفا جامعا مانعا، عقود �ل�صَّ
َل���م يف �ملجل����ض �أو تاأخريه الأيام �أو بح�صب �التفاق، و�ال�صت���دالل على ذلك، �ل�صلعة �ملُ�ْصَلم  �ل�صَّ
َل���م وال يخرج عنها  فيه���ا و�رشوطه���ا، بيان دقة �ملعي���ار �لذي و�صعه �ل����رشع يف �ل�صبط لل�صَّ
َلم �ل�رشيع« م�صطل���ح �أطلقناه وميكن  َلم ولو �صاعة �أو �أك���رث، »�ل�صَّ ن���وع يف �لعامل، �أج���ل �ل�صَّ
َجْعلُه حاًل لكثري من ق�صايا �لع�رش و�ال�صتدالل عليه، ال ي�صرتط يف �صيء من �ل�صلع ح�صوره 

جمل�ض �لعقد �إال �ل�رشف و�لربويات �ل�صت
)905-908( ����رش�ء �أل���ف طن من �لتم���ر باألف طن م���ن �لقمح و�الإحالة عل���ى �ال�صتالم، 
َل���م يف �لذهب  َل���م يف �لعمل���ة �لورقية، �ل�صَّ َل���م يف �الأن���و�ع �خلم�صة من �مل���ال، �ل�صَّ جري���ان �ل�صَّ
َلم  َل���م يف �ملعادن، �ل�صمانة �لبنكية تقوم مقام �صاحب ر�أ�ض �ملال يف �لدفع، �ل�صَّ و�لف�ص���ة، �ل�صَّ
َلم  َلم يف �لعقار و�جلمعي���ات �لزر�عية، �ل�صَّ َلم يف �الأعيان �ملالي���ة �الأربعة، �ل�صَّ يف �الأ�صه���م، �ل�صَّ

فيما يخرج من �الأر�ض
َلم  َل���م يف �ل���رثو�ت �الأربع ع�رشة، معدن �لذه���ب و�لف�صة، �لرهن يف �ل�صَّ )908-910( �ل�صَّ
وبي���ان ج���و�زه، �ملع���ادن باملع���ادن جائز، ج���و�ز �لنفط بجن�ص���ه و�لغاز بجن�صه م���ع تفا�صل 
َلم، �لرثوة �لع�صبي���ة و�خل�صبية و�ل�صخرية  وتاآج���ل، ��صت���ري�د �ملياه �ملعدنية و�لغازي���ة بال�صَّ

َلم فيها و�حليو�نية و�ل�صَّ
َل���م يف �ملنافع و�خلدمات،  َل���م يف �الأ�ص���ول �الإنتاجية و�ال�صتهالكية، �ل�صَّ )910-914( �ل�صَّ
َل���م يف خدمات �لتخلي�ض �جلمركي، �إذ� تاأخر دف���ع �ل�صلعة �ملُ�ْصَلم فيها عن تاريخ �لدفع،  �ل�صَّ
َل���م يف �لبور�ص���ة وبي���ان تنوعه وجو�ز توقيته باأجل معلوم ولو �صاع���ة و�حدة �أو �أقل �أو  �ل�صَّ

يومًا �أو �أكرث، �صعف حديث »من �أ�صلم يف �صيء فال ي�رشفه �إىل غريه«
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)914-916( �لعق���د �ل�صناع���ي وبيان �صب���ب ت�صميته بذلك، وتق�صيم���ه �إىل �أنو�ع بح�صب 
�الأن���و�ع �ملالي���ة، �لعقد �ل�صناع���ي يف �الأعيان �ملالية، �أركان و�رشوط �لعق���د �ل�صناعي، يجوز 
تاأخري �لثمن �إىل �لت�صليم يف �لعقد �ل�صناعي �أو تق�صيطه، �رشوط �ل�صلعة يف �لعقد �ل�صناعي، 

بطالن �لعقد �ل�صناعي يف �خلمر و�ملخدر�ت وبيان �أنه من �لف�صاد يف �الأر�ض
)916-920( ��صت�صن���اع �الأعالف من �لدم، ��صت�صناع �الأ�صمدة من �ملخلفات �حليو�نية، 
�صناع���ة �الأ�صنام وبطالن �لعقد فيها، �أ�صنام �لزعماء و�حلكام و�لعلماء و�الأنبياء وغريهم، 
�لعقد �ل�صناعي يف �الأر�ض، �لعقود �ل�صناعية يف �لرثو�ت �جلوية و�لربية و�لبحرية و�لباطنة، 
�لو�صيط �ل�صناعي، عقود �الإن�صاء و�ملقاوالت، مقاولة �ملقاول الآخر يف �لباطن، عقود �الإنتاج 

�الإعالمي و�الأعمال �لفنية
)920-924( عقد �الإنتاج �لفكري، �لعقد �ال�صت�صاري، عقد �ال�صتري�د و�لت�صدير، خدمات 
�لفي���ز� كارت، عقود �ل�رشكات، �أن���و�ع �ل�رشكات، �الأهلية يف �إبر�م عق���ود �ل�رشكات، دخول 
�رشك���ة �مل�صاربة يف �أنو�ع �مل���ال �خلم�صة، �مل�صاربة يف �لنقدي���ات و�الأ�صهم، جو�ز ر�أ�ض مال 
�مل�صارب���ة م���ن �الأعيان �ملالية، ما �صح �أن يحال عليه �صح �أن ي�صارب به، جو�ز �ال�صت�صناع 

بالدين، معلومية ر�أ�ض �ملال
)925-929( م�صارب���ة �لبن���ك بالود�ئ���ع �ال�صتثمارية وغري �ال�صتثماري���ة وتف�صيل ذلك، 
�لود�ئ���ع غ���ري �ال�صتثمارية و�لت�رشف فيها، متوي���ل �لبنك للعميل وتف�صي���ل ذلك، م�صئولية 
�لبن���ك يف �لنظر �مل�صلحي ودر��صة �جلدوى، �لتموي���ل �جلزئي، �الأ�صول �لكربى �لتي حتكم 
�رشكات �مل�صاربة، مناق�صة كون ر�أ�ض �ملال نقد� ال عرو�صا وال دينا، وبيان �ل�صحيح يف ذلك، 

ال ي�صح �صمان �لربح، �مل�صاربة يف �الأر�ض
)929-933( �ال�صتثم���ار يف �لرثو�ت �خلم�ض ع�رشة ب�رشكات �مل�صاربات، �مل�صاربات يف 
�الأ�ص���ول �الإنتاجية، �مل�صارب���ات يف �لعقود �حلقوقية، نفقات ����رشكات �مل�صاربة، م�صاريف 
�مل�ص���ارب، م�صاريف �لبنك �الإد�رية، وبيان جو�زها ب�رشوط، �رشط رب �ملال على �مل�صارب 

ن�صبة ثابتة من �لربح، قاعدة يف ت�صحيح �لعقود، �ل�رشط �الحتياطي و�لتف�صيل فيه
)933-936( �صنادي���ق �مل�صارب���ة �ال�صتثماري���ة و�أنو�عها، ما يذكر يف عق���ود �ل�رشكات، 
�صم���ان ربح معلوم مقطوع، ربح �الأرباح، ��صرت�ط حتمل �لعامل جزءً� من �خل�صارة، جو�ز 
�ل�رشط يف حتمل جزء من �خل�صارة، وبيان متى يكون ذلك ودليله، �لعميل و�لكمبيالة و�لبنك 

و�لدخول يف �رشكة، حتويل ر�أ�ض �مل�صاربة دينا، حتويل �مل�صاربة �إىل مر�بحة
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)936-939( عق���د �الإج���ارة �ال�صتثماري، �أهلي���ة �لعاقدين، معلومية �ملنفع���ة، خلو �لعقد 
م���ن �ملو�نع �خلم�صة، وبيان ذلك، عقود �ل�صيانة، غر�مات تاأخري �ل�صد�د، ��صتئجار �لنقود، 
تاأجري حمالت �ل�رش�فة، تاأجري �الأر��صي لال�صتثمار، عقود �لتاأجري جائزة يف كافة �ملجاالت 
�ل�صيا�صي���ة و�لر�صمي���ة وغ���ري �لر�صمي���ة و�ملدني���ة و�لع�صكري���ة، حت���رمي �لتاأج���ري لل�صجون 

�ل�صيا�صية، �لتاأجري ملقر�ت �الأحز�ب، �لتاأجري لفعاليات �صيا�صية
)939-944( �لتاأج���ري �ملتعل���ق باملج���ال �لديني، تاأج���ري �مل�صحف، بي���ع �مل�صحف، �لعمل 
�لتج���اري يف �حلج وتفويج �حلجاج، تاأج���ري كتب �لعلم، �لتاأجري يف �ملجال �الأمني و�لع�صكري 
و�لت�صلي���ح، �الإج���ارة يف �ملجال �لتعليم���ي، �الإجارة �ملنتهية بالتمليك وبي���ان جو�زها، �صياغة 
قاع���دة جدي���دة هي: �لوعود تلزم بالعقود و�لعهود، بي���ان �أن �لوعد يلزم بالعقد و�لتنبيه على 
ه���ذ� �لفارق �ملهم بني �لوعد �ملجرد و�لوعد بعقد، تاأج���ري �حلقوق �ملالية كالعالمات �لتجارية 

و�ال�صم �لتجاري و�لرخ�ض، �أخذ مقابل على �لكفالة و�ل�صمان
)944-947( �ال�صرت�كات ل�رش�ء �خلدمات: طبية �أو مهنية �أو ميكانيكية �أو غريها، �صيانة 
�لع���ني �مل�صتاأج���رة، جو�ز �ل�صم�رشة، �ل�ص���وق �لتجاري و�أق�صامه، �الأح���كام �خلا�صة حلفظ 
�ل�ص���وق، مطلوبية علم �لت�صوي���ق و�الإد�رة �لتجارية، خدمات �صوق �مل���ال �لبنكي، �خلدمات 

و�ال�صتثمار�ت �جلارية يف �لبنوك
)947-950( فت���ح ح�ص���اب ج���ار للعميل، بي���ان �أن �لنقود �لورقية ال تتع���ني بالتعيني وال 
يج���ري فيها �خلالف �لقدمي يف �لذه���ب و�لف�صة وبيان �لفرق، �لود�ئ���ع �ال�صتثمارية، �إنز�ل 
�لر�ت���ب على �لبنك، خطاب �ل�صم���ان �لبنكي، �العتماد �مل�صتندي، خ�ص���م �لكمبيالة وتكييفه 

و�إبطال �لتخاريج �ملتكلفة، خ�صم �ل�صيكات، �ل�صند�ت و�لكمبياالت وبيان جو�ز بيعها
)950-952( بي���ع تذ�ك���ر طري�ن �أو نق���ل بحري �أو بري، حكم �لتطه���ري وبيان فرق هام 
غف���ل عن���ه من �أجاز �لتطهري وه���و: �لفرق بني �لعقد �ملحرم قطعا وب���ني �لعقد مع من يف ماله 
�صبه���ة �أو حر�م، بي���ان �أن ��صتداللهم خارج حمل �لنز�ع، وتف�صيل ذلك، عقد �ملر�بحة لالآمر 

بال�رش�ء ملزم، وبيان ذلك، وتف�صيله، عقود �لتمويل �ال�صتثماري يف �لبنوك
)952-956( �صوق �الأور�ق �ملالية »�لبور�صة« و�الإحالة على ما �صبق من �أحكام �الأ�صهم 
و�ل�صن���د�ت وغريه���ا من �الأور�ق وبيان ج���و�ز �ل�صم�رشة وغريها م���ن �ملعامالت يف �الأ�صل، 
بيان �ملجمع �لفقهي –هام�ض، �لعقد على �لبث �حل�رشي �لتلفزيوين، �لعقود �لفنية، �لعقود 

�ل�صياحية، �أ�صو�ق مز�ين �الإبل، عقود �ملز�د و�لبيع على �الأرقام �ملميزة
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)957-959( �لنظ���ام �مل���ايل �لثال���ث: نظام �حلماية، �أن���و�ع �حلماية �ملالي���ة، �حلجر على 
�ل�صفيه، ما هو �ل�صفه؟ �حلجر على �ل�صفيه نوعان، تعريف �ل�صفيه �ملق�صود يف �لن�ض

)959-963( �أق�ص���ام �لنا�ض يف �إد�رة �ملال وبي���ان �ملق�صود �رشعا و��صتنباط �الأحكام من 
�لن�ض )وال توؤتو� �ل�صفهاء(، من �صور �حلياة �لو�ردة يف �لن�ض -�أ�صل وهام�ض، �ملعاو�صة 
م���ع �ل�صفيه، مال �ل�صفيه، حاجياته و�رشوريات���ه، زو�ج �ل�صفيه بالثانية و�لثالثة و�لر�بعة، 

�حلج و�لعمرة و�ل�صدقة، معنى �حلجر على �ل�صفيه
)963-966( �لغ�صب وتعريفه، بيان �جتماعه مع �لف�صاد يف �الأر�ض و�حلر�بة، ��صتعمال 
�ملغ�ص���وب، تل���ف �ملغ�صوب، ��صتغالل ومكا�ص���ب �ملغ�صوب، �إدخال �مل���ال �ملغ�صوب يف غريه 
وتف�صي���ل ذلك، ال تقدير لعم���ل �لغا�صب، بل هو هدر و�لتقعيد لذل���ك، �لغ�صب �ملتعلق باإنقاذ 
نف����ض �ملغ�صوب، بيع �لغا�صب للم���ال، بيع �ملغ�صوب، �إهد�ر جه���د �لغا�صب وماله �مل�صاف 
�إىل �ملغ�ص���وب يف �الأ�ص���ل، �لتزوير و�جتماعه مع �لغ�صب يف �صور، �لتعوي�ض للمغ�صوب، ال 

تعوي�ض للغا�صب، �الختال�ض من �ملال �لعام
)966-971( حد �لغا�صب، �ل�رشقة، �جتهاد غري تقليدي يف بيان حد �ل�رشقة، �صبهة �لتنازل 
م���ن �أه���ل �ملال �مل����رشوق، �ل�صم���ان و�لكفال���ة، �أن���و�ع �ل�صمان وتف�صي���ل ذلك، �صم���ان �ل�صوم 
�لتج���اري، �ل�صمان بالع���دل و�الإح�صان، ت�صاح���ن �لبائع و�مل�صرتي عند �لتل���ف، �حلاكم بينهما 
ومب يحك���م، �ملتلفات يف �ل�رشكات �مل�صارب���ة وغريها، �صمان �مل�صتاأجر، �صمان �الأجري �مل�صرتك، 
�الأجري �خلا�ض و�صمانه، �لوكيل باأجرة و�صمانه، �نقالب �صيارة و�لوكيل فيها، �صمان �لدرك

)971-973( خال�ص���ة قو�عد �ل�صم���ان، �صمان �لرهن، �صمان �لع���و�ري، �ل�صمان على 
�الأ�صخا�ض، �صمان �الإح�صار، �للقطة و�أنو�عها

)974-977( �لنظ���ام �ملايل �لر�بع: نظام �الإنف���اق وتوزيع �لرثوة، �الإمكانات �مل�صخرة يف 
�ل�صمو�ت و�الأر�ض، �ملعي�صة �ملق�صومة، معنى �ملعي�صة ومعنى �لق�صمة، معنى ت�صخري �الإن�صان 
لالإن�صان و�الأمم لالأمم، �الأر�ض فيها �لكفاية للب�رشية، �ملقاطعة �لدولية، �لغذ�ئيات و�لنباتات 
�مل�صرتك���ة، وفرة �لقوت ت�صاوي �لطلب، علة �لفقر، �لظو�هر �لعامة �ل�صالبة و�ملوجبة ناجتة 

عن �لك�صب �لب�رشي، مو�جهة �لكو�رث �لعاجلة
)977-980( �إمكاني���ة �لرفاهي���ة لل���كل، �متن���اع ح�ص���ول �لغن���ى �لفاح�ض لل���كل و�إمكانه 
للبع����ض، و�حلكم���ة يف ذلك، و�لفرق بينه وبني �لرفاهية، �ملعوق���ات �ل�صتة للرفاهية �لب�رشية 
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وح�ص���ول �ل���ربكات �الإلهية و�ال�صت���دالل على ذلك و�رشح���ه، �رتباط �حل�ص���ول على �حلياة 
�حل�صنة بالك�صب ال مبجرد �الأمنيات و�الأقو�ل فقط

)980-983( �لن�صق���ات �لع����رشة لتوزي���ع �ملال و�ل���رثوة، �لن�صق �الأول: دخ���ول �لدولة، 
تعري���ف �لفيء تعريفا جديد� جامعا مانع���ا يو�فق مق�صد �ل�رشع وبيان �صموله الأكرث مو�رد 
�لدول���ة، �لنف���ط و�لغاز و�لذه���ب و�لرثو�ت �خلم�ض ع����رشة د�خلة يف معن���ى �لفيء ومق�صده 

�ل�رشعي، م�صارف مدخول �لدولة و�رشحها
)983-987( �لن�صق �لثاين لتوزيع �لرثوة: �لزكاة، �نح�صار �لزكاة يف �لنابت و�ملكت�صب 
و�ال�صت���دالل على ذل���ك، ال زكاة يف �حلاجيات و�ل�رشوري���ات، ال زكاة يف �لدين على �صاحبه، 

زكاة �لدين على �مل�صتدين، وبيان ذلك
)987-990( زكاة �مل�صتغ���الت، موعد �أخ���ذ زكاة �مل�صتغالت، و�لفرق بينها وبني مكا�صب 
�لتبادل �لتجاري من غري �مل�صتغالت، جو�ز ح�صاب �لتجار�ت كل ربع عام، وبيان �رشط ذلك، 
بي���ان �أن �حلول �رشط من�صبط يف �لتجار�ت و�الإيجار�ت وغريها، �ملزروعات �الأ�صل َحَواَلن 
�حل���ول عليه���ا �إال ما �أمك���ن ح�صاده �أكرث من م���رة يف �حلول للن����ض، زكاة �الأ�صهم وتف�صيل 

�أحكامها، �الأنعام �أجنا�ض، و�حلبوب و�لثمار متى ُي�َصْم، ومتى ال ُي�َصْم؟
)990-997( �لن�ص���ق �لثال���ث لتوزي���ع �ل���رثوة: �لو�صي���ة و�لفر�ئ�ض، �لو�صي���ة تعريفها 
وحكمه���ا، �جلم���ع بني حدي���ث »ال و�صية لو�رث« و�الآي���ة �لتي تن�ض عل���ى �لو�صية للو�لدين 
و�الأقربني، �ملو�ريث، �لن�صق �لر�بع لتوزيع �لرثوة: �لنفقة، �لن�صق �خلام�ض لتوزيع �لرثوة: 
�ل�صل���ة �لو�جب���ة لل�رش�ئح �ل�صعيفة من ذوي �لقربى و�ليتام���ى وغريهم، �جلار ذو �لقربى، 

�ل�صاحب باجلنب، �الإنفاق �لو�جب على �حليو�ن
)997-998( �لن�صق �ل�صاد�ض لتوزيع �لرثوة: �لكفار�ت، �لن�صق �ل�صابع لتوزيع �لرثوة: 

�الإغاثات، �لن�صق �لثامن لتوزيع �لرثوة: بذل �النتفاع باملنافع
)998-1004( �لن�صق �لتا�صع لتوزيع �لرثوة: �لطعام

)1004-1009( �لن�ص���ق �لعا�رش: �لتطوعات و�لق���رب و�لتربعات، �لوقف: تعريفه تعريفا 
جامعا مانعا مو�فقا ملجريات �لع�رش م�صتنبطا من مقا�صد �ل�رشع ون�صو�صه، وقف �ملنقوالت 
وبيان جو�زه، جو�ز وقف �الأ�صهم، وقف �مل�صتهلكات وجو�زه، وقف �لنقود، وبيان جو�زه، 
و�ال�صتدالل على ذلك، وقف �الأعيان �ملالية من �أر�ض وعقار و�أ�صول وثرو�ت، وقف �حلقوق 
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�ملالي���ة كالعالم���ة �لتجاري���ة وحق �لتاألي���ف، وبيان ج���و�زه، �لوقف �الإعالم���ي، وقف متحف 
�صخ�ص���ي، وقف يف �لكهرب���اء و�الت�صاالت، وقف �صوبر ماركت، وق���ف �لرثو�ت �حليو�نية، 
وق���ف ن�صب���ة ثابتة م���ن ثمر مزرع���ة، وقف �ملناف���ع �ملالية و�خلدم���ات جائز، جه���ات �لوقف 
�حلياتي���ة كله���ا جائزة يف �الأ�صل: �صيا�صي���ة، ومدنية، وع�صكرية، وغريه���ا، �لوقف �ل�صيا�صي 

و�لنقابي، �لوقف �الجتماعي و�خلدمي و�الإغاثي، �لوقف �القت�صادي، ��صتثمار �لوقف
)1009-1011( �لن�ص���ق �حل���ادي ع�رش لتوزيع �لرثوة: �ملب���ادرة �لتطوعية، �لنظام �ملايل 
�خلام����ض وه���و نظ���ام �الإرف���اق و�لت�صهيالت، �لوكال���ة وتعريفه���ا وما ي�ص���رتط فيها وحمل 

جريانها، �لوكالة عن �لقا�صي
)1013-1075( لوحات من فقه �لنف�ض و�حلياة

)1079-1094( وثائ���ق، �الإع���الن �لعامل���ي �الإ�صالم���ي حلق���وق �الإن�ص���ان، بي���ان �ملجم���ع 
�لفقهي

)1097-1136( دليل حمتويات �لكتاب
V V V V V
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